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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

جامعة الملك عبد العزيز 
فروع وكالة الجامعة لل

كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بجدة 
مكتب وكيلة الدراسات العليا 

 
رها في إثراء التصميمات وود( المزوَّى) المقومات التشكيلية للخط الكوفي 

الزخرفية 
 

"Plastic Factors of the Angular Coffee Calligraphy and 

 its role in enriching the Decorative Designs" 
 

 .وتم إجازتهاهـ 3/1430/  6 بتاريخالثالثاء    يوممنال عمر عمرو العويضى  /  نوقشت رسالة الطالبة
 

أعضاء لجنة المناقشة 
التوقيع االسم                                                                                       

( مشرفاً ومقرراً للجنة المناقشة)                                      عادل عبد الرحمن عشماوي. د. أ -1

ــــــــــــــ            ( ابباًا )التصميم  بكلية الرتبية الفنية واالقتصاد املنزيل جبده . د.أ 

     (عضواً )                                                     ليلى أحمد عالم          . د. أ -2

 ــــــــــــــ              تصميم بكلية الفنون والتصميم الداخلي جامعة أم البرى. د.أ

     (عضواً )                                                 د أحمد رفعت سليمان      . م. أ -3

 ــــــــــــــ                           مشارك بكلية الرتبية الفنية جامعة امللك  عود. أ

 



هـ 1430
م 2009



 أ 

الشكر والتقدير 
 
 

احلمد اهلل الذم عّلم بالقلم، عّلم اإلنساف ما مل يعلم، كالصالة كالسالـ على رسولو كعلى آلو كأصحابو كسلم  
 

فقد أعانين اهلل ككفقين إلمتاـ ىذه البحث الذم أرجو أف يكوف قد أضاؼ جديدان يف رلاؿ التصميم كالرتبية الفنية، فال 
عادؿ عبد الرمحن عشماكم، أستاذ التصميم بكلية االقتصاد ادلنزيل / ثنائي لألستاذ الدكتوريسعين إال أف أشيد بشكرم ك
 كخربة كجهد مثمر بالنصح كاإلرشاد كتوجيهات سديدةدموه يل من معاكنة صادقة كتفضلو كالرتبية الفنية جبدة، نظران دلا ؽ

فكل الشكر كاالحرتاـ دلا قدمو ........الصورة كاف ذلا عظيم األثر يف نشأة ىذا البحث كارتقائو كإخراجو على ىذه
  .كمازاؿ يُقدمو من توجيو كإرشاد

 
...  كما أشيد بشكرم كثنائي العميق، ألعضاء ىيئة التدريس، لكالن من

 ثريا عبد الوىاب العباسي، عميدة كلية الرتبية لالقتصاد ادلنزيل كالرتبية الفنية، كاألستاذة الفاضلة. األستاذة الفاضلة د
فاطمة . ، رئيسة قسم الرتبية الفنية، كلية الرتبية لالقتصاد ادلنزيل كالرتبية الفنية، كاألستاذة الفاضلة دتربه مجيل خصيفاف. د

. ، ككيلة الدراسات العليا، كلية الرتبية لالقتصاد ادلنزيل كالرتبية الفنيةعبد اهلل عريف
 

دلكتبة ادلركزية جبامعة ادللك عبد العزيز كالقائمٌن عليها دلا قدموه يل كما أمحل كل التقدير كاالحرتاـ للسادة العاملٌن با
. من معاكنة صادقة طواؿ فرتة البحث

 
يفوتين أف أقدـ كل كال ... عمر العويضي، دلا قدمو يل من دعم مادم كمعنوم./ كما أقدـ امتناين الشديد لوالدم  أ

... لتفرغ ذلذا البحثأمحد عطوم، دلا أتاح يل الوقت ؿ./ أ التقدير لزكجي
 
أخًنا أتوجو بأرفع آيات الشكر كالعرفاف إىل األساتذة أعضاء جلنة ادلناقشة كاحلكم، على تفضلهم بقبوؿ مناقشة  ك

.......... كتشريفي ليقدموا اآلراء العلمية الصادقة لبلورة ىدا البحثىذا البحث، 
 

 
احلمد هلل رب العادلٌن من قبل كمن بعد  ك
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فهرس األشكال 
 

رقم 
الشكل 

ـوضوع ــــــالمــــــــــ
رقم 

الصفحة 
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كاليت ترجع إىل هناية القرف الثالث ميالدم، كىي شديدة ( يف بصر الشاـ)كتابة أـ اجلماؿ 
.......................... عفيف البهنسي/ عن كتاب فن اخلط العريب -القرب من النبطية

ـ، كىي شاىدة قرب إمرؤ القيس بن 328 -300، كاليت ترجع إىل عاـ(حوراف)كتابة النمارة 
 -ـ، كيُعتقد أهنا كتابة نبطية كتبت بلغة عربية223رب، كىي مؤرخة يف عاـ عمرك ملك الع

..................................... عفيف البهنسي/ عن كتاب فن اخلط العريب
ـ، كىي كتابة عربية 568نبطي أم  463، كاليت ترجع إىل (حوراف-اللجاه)كتابة حراف 
.............................. عفيف البهنسي/ عن كتاب فن اخلط العريب -كلكنها بدائية

كامل  / عن كتاب أصوؿ اخلط العريب -مقابلة اخلطوط العربية القدمية باخلط النبطي
 ............................................................................اجلبورم

 ..........كامل البابا / عريبعن كتاب ركح اخلط اؿ -منوذج مشكوؿ أليب األسود الدكيل

عن كتاب التكوين الفين للخط العريب  -مقارنة بٌن أشكاؿ النقاط يف بعض اخلطوط العربية
............................................. . حلسيينإياد حسٌن ا/ كفق أسس التصميم

............... عودحسن ادلس/ اخلط العريبعن كتاب  -احلرؼ العريب عنصران زخرفيان طيعان 
/ جذكره كتطوره: خارطة توضح انتقاؿ اخلط العريب داخل اجلزيرة العربية عن كتاب اخلط العريب

 ...............................................................إبراىيم ضمرة

صر منصور بن نا/ عن كتاب مجاليات اخلط العريب -بسملة كتب خبط النسخ للخطاط البشلى
....................................................................... العواجي

دراسة فنية ربليلية : عن كتاب مجاؿ اخلط العريب -بسملة كتب خبط النسخ للخطاط البشلى
 ......................................................لفتاح البشلىأمحد عبد ا/ تعليمية

كامل / عن كتاب ركح اخلط العريب -كتبت خبط الثلث للخطاط كامل البابا( لقلمعلم با) 
................................................................................البابا  

............... حسن ادلسعود/ كتاب اخلط العريبخط ثلث جلي عن ( احلمد لويل احلمد)
منصور بن / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -على شكل دائرة منوذج خبط ثلث يتشكل 

.......................................................................ناصر العواجي  

عن كتاب مجاليات  -لوحة خطية كتبت خبط التوقيع للحافظ عثماف( نيب الرمحة كشفيع األمة)
........................................منصور بن ناصر العواجي/ اخلط العريب  

قابلية التحوير كخاصية فنية يف "عن رسالة ماجستًن -منوذج ألشكاؿ حركؼ خط اإلجازة
...... .......حسن حسن حسن طو"/ اخلط العريب ككمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية

 

 
 
37 
 
 
37 
 
37 
 
38 
39 
 
40 
41 
 
43 
 
46 
 
46 
 
47 
47 
 
47 
 
48 
 
48 
 



 ذ 

 
 

(16 )
 

(17 )
 

(18 )
 

(19 )
 

(20 )
 

(21 )
 

(22 )
 

(23 )
(24 )

 
 

(25 )
(26 )

 
(27 )
(28 )

 
(29 )

 
(30 )

 
(31 )

 
(32 )

 
 

 
 

مجاليات اخلط عن كتاب  -قوؿ مأثور كتب خبط الرقعة، كتابة اخلطاط زلمد سعد حداد
.................................... ..................كر بن ناصر العواجيمنص/ العريب

عن  -، خط ديواين للخطاط غزالف بك(كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف)
... ...............................................كامل البابا/ كتاب ركح اخلط العريب

منصور بن / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -خط ديواين( ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل)
.......................... .............................................ناصر العواجي

عن  -منوذج كتب خبط الديواين اجللي ملئت الفراغات بنقط صغًنة، للخطاط ىاشم البغدادم
..............................منصور بن ناصر العواجي/ اليات اخلط العريبكتاب جم  

عن كتاب  -بسملة كتبت خبط الديواين اجللي ملئت الفراغات حبركات اإلعراب للخطاط حليم
................................................عفيف البهنسي/ فن اخلط العريب  

منصور / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -م يأخذ شكل سفينةمنوذج كتب خبط الديواين اجلل
.............................................................بن ناصر العواجي  

دراسة فنية ربليلية : عن كتاب مجاؿ اخلط العريب -بسملة خبط التعليق للخطاط البشلى
 ......................................................أمحد عبد الفتاح البشلى/ تعليمية

 .......................بشحسن قاسم ح/ عن كتاب نفائس اخلط العريب -خط الشكستو

القيم البنائية للخط "عن رسالة ماجستًن  -يبٌن استخداـ خط التعليق يف تزيٌن األدكات
حامت عبد احلميد "/ الفنيةالكويف كإمكانية توظيفها يف اللوحات الزخرفية لطالب كلية الرتبية 

........... ..............................................................خليل
...... ....مأموف الصقاؿ/ ف مبادئ اخلط الكويف الرتبيعيع-أساليب سلتلفة للكتابة الكوفية 

مأموف / عن مبادئ اخلط الكويف الرتبيعي -استخداـ احلركؼ العربية كعناصر تشكيلية
.............................................................................. الصقاؿ

....... حسن ادلسعود/ عن كتاب اخلط العريب -استخداـ احلركؼ العربية كعناصر تشكيلية
عن دراسة يف تطور الكتابات  -ىػ68عالمة طريق من عصر عبد ادللك بن مركاف األموم، 

 .......................................................إبراىيم مجعة/ الكوفية

/ عن دراسة يف تطور الكتابات الكوفية  -ىػ68عالمة طريق من عصر عبد ادللك بن مركاف 
................................................................ إبراىيم مجعة

إبراىيم / عن دراسة يف تطور الكتابات الكوفية-((شقامل))كويف ادلصاحف ادلعركؼ باسم 
................................................................................ مجعة

/  اخلط الكويف -عن كتاب موسوعة اخلط العريب -الصورة البدائية حلركؼ اخلط البسيط
 ...............................................................كامل سليماف اجلبورم

كامل / عن كتاب موسوعة اخلط العريب، اخلط الكويف-تشكيل زخريف حلركؼ الكويف البسيط
............................................................. سليماف اجلبورم
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كامل سليماف / اخلط الكويف-منوذج للخط الكويف البسيط عن كتاب موسوعة اخلط العريب

........................................................................... اجلبورم
كامل / عن كتاب موسوعة اخلط العريب، اخلط الكويف -تشكيل زخريف حلركؼ الكويف ادلورؽ

 ..............................................................سليماف اجلبورم

......... حسن قاسم حبش/ عن كتاب نفائس اخلط العريب -ذج للخط الكويف ادلورؽمنو
كامل سليماف / اخلط الكويف -عن موسوعة اخلط العريب -تشكيل زخريف حلركؼ الكويف ادلزىر

 ....................................................................اجلبورم

 ..................حسن قاسم حبش/ نفائس اخلط العريب عن كتاب -اخلط الكويف ادلزىر

/ اخلط الكويف-عن كتاب موسوعة اخلط العريب -أساليب من التضافر بٌن احلركؼ العامودية
 .......................................................كامل سليماف اجلبورم

 ....................حبشحسن قاسم / عن كتاب نفائس اخلط العريب -خط كويف مضفر

........ حسن قاسم حبش/ عن كتاب نفائس اخلط العريب -أشكاؿ حركؼ الكويف ادلزكَّل
/ عن كتاب أطلس التاريخ احلديث -ـ1404-1399مدخل مدفن كالدة تيمور لنك مسرقند 

 .........................................................سيف الدين الكاتب

حسن / عن كتاب اخلط العريب "-حشوات البانوىات" اخلط ادلزكَّل منفذة بطريقةكتابات ب
............................................................................. ادلسعود

من عمل -عن كتاب آفاؽ التذكؽ الفين   -معاجلات ىندسية مجالية سلتلفة للفظ اجلاللة
 ...............................................................ف عشماكمعادؿ عبد الرحم/ ادلؤلف

من عمل  -كتاب آفاؽ التذكؽ الفين عن -معاجلات مجالية ثالثية األبعاد للفظ اجلاللة
.................................................. عادؿ عبد الرمحن عشماكم/ ادلؤلف

 .........ربليل الدارسة (/ـ)يساكم العرض األفقي للحرؼ (د)يبٌن العرض األفقي للحرؼ

/ سطاف حدكد احلرؼ ادلدكر يف اذلاءأربعة خطوط أفقية سود، حبيث يشكل اخلطاف األك
 ........................................................................ربليل الدارسة

 ...............ربليل الدارسة/ ك مثل الالـ ألفادلدكرة يف الوا يبين العرض األفقي للحركؼ

.... كامل سليماف اجلبورم/ عن كتاب نفائس اخلط العريب -امتداد رأسي للحركؼ القائمة
اخلط )عن كتاب موسوعة اخلط العريب -امتداد رأسي كأفقي للحركؼ القائمة كادلنبسطة

.......................... ..........................كامل سليماف اجلبورم( / الكويف
. حسن قاسم حبش/ عن كتاب نفائس اخلط العريب -اإلعجاـ يشغل الفراغ لتامٌن التناسب

.................... ..............................ربليل الدارسة/نقطة تشغل مربع أسود
 .............................................الدارسةربليل  /نقطتٌن تشغل مربعٌن أسود

منصور بن ناصر  / عن كتاب مجاليات اخلط العريب ( -زلمد)رلموعة من التصميمات لكلمة 
كامل سليماف اجلبورم، كتاب (/ اخلط الكويف)العواجي، كتاب موسوعة اخلط العريب 

................................. ........................حسن ادلسعود/ اخلط العريب  
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................. حسن ادلسعود/ عن كتاب اخلط العريب –ظ اجلاللة داخل شكل مثلث لف

............ .......حسن ادلسعود/ عن كتاب اخلط العريب -لفظ اجلاللة داخل شكل مربع
..... عفيف البهنسي/ عن كتاب فن اخلط العريب -اذلندسي( ادلستطيل)بسملة توائم الشكل 

اخلط )عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -ائم الشكل اذلندسي ادلربعيو( اهلل)لفظ اجلاللة 
 ......................................................كامل سليماف اجلبورم(/ الكويف

حسن قاسم / عن كتاب نفائس اخلط العريب -يوائم الشكل اذلندسي ادلثلث( زلمد)كلمة 
 ...............................................................................حبش

حسن قاسم (/ اخلط الكويف)عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -يوائم الشكل ادلثلث( زلمد)
 ...............................................................................حبش

كامل (/ اخلط الكويف)اخلط العريب  عن كتاب موسوعة -عبارة مرتاكبة مزكية رباعية األضالع
............................................................... سليماف اجلبورم

كامل (/ اخلط الكويف)عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -عبارة توائم جنمة رباعية األضالع
 .....................................................................سليماف اجلبورم

اخلط )عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -توائم شكل مستدير( ال الو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل)
 ................................................كامل سليماف اجلبورم(/ الكويف

خلط عن كتاب نفائس ا -أسلوب التحوير يف ىيئة مسجد( ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل)
 ............................................................حسن قاسم حبش/ العريب

عن كتاب موسوعة اخلط  -يتبٌن التحوير بأسلوب التناظر( ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل) 
.......................................... كامل سليماف اجلبورم(/ اخلط الكويف)العريب 

................................ مأموف الصقاؿ/ عن رللة حركؼ عربية -ذج للتداخلمنو
 ..كامل سليماف اجلبورم(/ اخلط الكويف)عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -منوذج للتقاطع

منصور بن ناصر / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -منوذج يوضح التشعب من مركز التكوين
 .......................................................................العواجي

/ عن كتاب مجاليات اخلط العريب -منوذج يوضح التشعب من حوؿ التكوين كيلتقي يف الوسط
 ......................................................منصور بن ناصر العواجي

عن  -يف أعلى التكوين(  ادللك هلل)جلملة بٌن احلركؼ الرأسية ادلمتدة من اكتشابك تضافر 
...... ...............كامل سليماف اجلبورم(/ اخلط الكويف)كتاب موسوعة اخلط العريب 

 -لتتضافر يف كسط التكوين لتشكل كحدة زخرفية( احلمد هلل)متتد احلركؼ الرأسية من اجلملة 
 .........اجلبورم كامل سليماف(/ اخلط الكويف)عن كتاب موسوعة اخلط العريب 

.. منصور بن ناصر العواجي/ عن كتاب مجاليات اخلط العريب –منوذج يوضح قابلية التكرار 
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( ش/ز، س/خ، د، ذ، ر/ ح/ث، ج/ ت/ أ، ب)تعدد صورة احلرؼ الواحد  ادلزكَّل  للحرؼ 
/  عن كتاب اخلط الكويف اذلندسي ادلربع حلية كتابية دبنشآت ادلماليك يف القاىرة -

........................................................... سامي أمحد عبد احلليم إماـ
عن  ( -ؾ/ع،غ، ؼ، ؽ/ ط،ظ/ ص، ض: )تعدد صورة احلرؼ الواحد  ادلزكَّل  للحرؼ

سامي أمحد / / كتاب اخلط الكويف اذلندسي ادلربع حلية كتابية دبنشآت ادلماليك يف القاىرة
...................................................................... عبد احلليم إماـ

عن كتاب اخلط  ( -ال/ م/ ك/ ق/ ف/ ـ/ ؿ: )تعدد صورة احلرؼ الواحد  ادلزكَّل  للحرؼ
سامي أمحد عبد احلليم / الكويف اذلندسي ادلربع حلية كتابية دبنشآت ادلماليك يف القاىرة

.............................................................. ...................إماـ
كامل سليماف (/ اخلط الكويف)عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -لفظ اجلالؿ متعاكس

............................................................................. اجلبورم
.. مصطفى عبد الرحيم سعيد/ اب فنانوف خطاطوفعن كت -متناظر( خامت االنبياء)عبارة 

منصور / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -تزاكج اخلط  الكويف ادلزكَّل مع خط الثلث كالنسخ 
 ...........................................................بن ناصر العواجي

اخلط )ة اخلط العريب عن كتاب موسوع (-ال)ترتابط اجلمل مع بعضها كتنطلق من حرؼ 
.................................................... كامل سليماف اجلبورم(/ الكويف

منصور بن / عن كتاب مجاليات اخلط العريب -توافق بٌن الكتابات الكبًنة كالكتابات الصغًنة
 ....................................................................ناصر العواجي

عن كتاب موسوعة اخلط العريب  -كتابة على ىيئة شبكية من خالؿ تقاطع احلركؼ القائمة
............................................... كامل سليماف اجلبورم(/ اخلط الكويف)

.................................. عمل الدارسة(/ ثالثي األبعاد)منوذج للمزكَّل التكعييب 
حسن قاسم /  عن كتاب فن اخلط العريب كالزخرفة اإلسالمية -منوذج للخداع البصرم

............................................................................... حبش
 .......................................................الدارسةعمل / أشكاؿ الرتاكب

 ................................................الدارسةعمل /تراكبالعمق عن طريق اؿ

.................................... عمل الدارسة/ اإلحساس البصرم بالشكل كاألرضية
...................................... الدارسةعمل  -أسلوب شطر ادلفردة كربريكها

/ مدارسو-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم ( -متصل-ؿمنفص)تكرار بتتابع الوحدة أفقيان 
........................................................... عادؿ عبد الرمحن عشماكم
/ مدارسو-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم ( -متصل-منفصل)تكرار بتتابع الوحدة رأسيان 
........................ ..........................عادؿ عبد الرمحن عشماكم
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عادؿ عبد / مدارسو-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم -تكرار تتابع  الوحدة يف اذباه مائل
.......................................... .....من أعماؿ ادلؤلف الرمحن عشماكم

عادؿ عبد / مدارسو-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم -تكرار تتابع الوحدة يف اذباه دائرم
 ...............................................من أعماؿ ادلؤلف  الرمحن عشماكم

عادؿ عبد / مدارسو من أعماؿ ادلؤلف-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم -التكرار بالتبادؿ
. ...............................................................الرمحن عشماكم

عادؿ عبد الرمحن / مدارسو-طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم  --التناظرالتكرار ب
............................................................................ عشماكم

................... الدارسةعمل  ( -متصلة -منفصلة)أشكاؿ التناظر أك التماثل للوحدة  
 ........................................................الدارسةعمل  -أشكاؿ التماس

مدارسو من -طرزه-فلسفتو: عن كتاب التصميم -التكرار احلر القائم على تباين االذباىات
............................................ عادؿ عبد الرمحن عشماكم/ أعماؿ ادلؤلف

....... ....................................ارسةعمل الد(/ التاـ) االتزاف احملورم التماثل
...................................... عمل الدارسة/ ( الشبو تاـ)االتزاف احملورم التماثل 
................................................ عمل الدارسة/ منوذج لالتزاف اإلشعاعي

(............................................... ضاألسود كاأليب) تباين ادلضيء كادلعتم 
....................................... .............عمل الدارسة/ تباين البارد كالدافئ

................................................ عمل الدارسة/ تباين التزامن أك التوقيت
عمل (/ األزرؽ ك األزرؽ البنفسجي) بة على دائرة األلواف كمتقارألواف مرتبطة بكنو لوف كاحد، 

......................... ...............................................الدارسة
................................................. عمل الدارسة/ لوف فاتح رلاكر لألبيض

.......................................... ةعمل الدارس/ لوف فاتح ساخن رلاكر لألسود
عمل / جدكؿ زلاكر ربليل سلتارات من أعماؿ الفنانٌن اللذين تناكلوا اخلط الكويف ادلزكَّل

 .............................................................................الدارسة

( الصالة) بلية االمتداد للحركؼ الرأسية لكلمةادلفردة األكىل، تكوين خطي أستثمر فيو مدل قا
عمل / ، كاالستعانة بشكل رلرد لتكميل التحوير(مئذنة)كربويرىا على ىيئة 

............................................................................. الدارسة
عمل / ذبربة العمليةجدكؿ يوضح ادلداخل التجريبية اليت استندت إليها الدارسة يف اؿ
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المستخلص 
 
يهدف ىذا البحث إىل دراسة  (رىا يف إثراء التصميمات الزخرفيةودو (ادلزوَّى)الكويف ادلقومات التشكيلية للخط )

، هبدف التوصل إىل حلول وصياغات تشكيلية مبتكرة و (ادلزوَّى)الكويف وحتليل ادلقومات التشكيلية للخط 
.  يةاالستفادة منها  يف إثراء رلال التصميمات الزخرف

دراسة نظرية تتمثل  :ي وادلنهج التجرييب، األولالدارسة ادلنهجني الوصفي التحليل أتبعتولتحقيق أىدف البحث 
من حيث األصول اليت نشأت منها وذلك يف ضوء النظرية احلديثة يف  عرض اجلوانب التارخيية للكتابة العربية 

يف جزء آخر أتبعت ، وتتبع نشأتول (ادلزوَّى)خط الكويف لنشأهتا، وانتشارىا، وأمناطها، وعرض دراسة متهيدية لل
دراسة وحتليل ادلقومات التشكيلية للخط الدارسة ادلنهج الوصفي التحليلي حيث تناول البحث بالدراسة والتحليل 

( ادلزوَّى)حتليل ادلختارات اليت تقوم على استخدام اخلط الكويف وصف وو ،للوقوف على خصائصو( ادلزوَّى)الكويف 
 توظيف واستثمار ادلقومات التشكيلية للحرفببتجربة عملية ذاتية تقوم فيها الدارسة  جترييب :والثاين. لبعض الفنانني

ادلداخل التجريبية يف ابتكار من من خالل استخدام أساليب التبادل والتوافق، والرتاكب، وغريىا ( ادلزوَّى) الكويف
. ن خالل عمل بعض اللوحات الزخرفيةيف توظيف ىذه األشكال ماالستعانة بالكمبيوتر ب، زخرفية تصميمات

استخالص النتائج والتوصيات بناءاً على الدراسة النظرية والتجربة العملية، وتشمل نتائج الدراسة النظرية : وثالثاً 
من  يف إجياد العديدمما يعطي رلاالً واسعاً ادلتعددة التشكيل وادلطاوعة ( ادلزّوى)إمكانيات احلرف الكويف مدى : منها

من خالل وصف وحتليل خمتارات من أعمال الفنانني الذين تناولوا   الدارسةوجدت  .الصياغات ادلبتكرة وادلتنوعة
بأشكالو اذلندسية ادلتعددة واستثمار مقوماتو التشكيلية وتنوع أساليبهم يف  تناولو توفر رلاالً  (ادلزوَّى)الكويف اخلط 

  .فيةخصباً للتصميمات الزخر

يرتبط تصميم اللوحة الزخرفية  :ما توصل إليو البحث من عدة نتائج خالل التجربة العملية أمهها ضمنكما يت
لقواعد وأسس  همراعاتا ووإمكانياتو ابادلصمم ومدى إدراكو مبقوماتو (ادلزوَّى)الكويف القائمة على توظيف احلرف 

أسس وقواعد . حديثو مع االحتفاظ بأسسو وقواعدهالعصر بت على مسايرة (ادلزوَّى) الكويف قدرة اخلط .التصميم
التصميم ال تعوق أو حتد من قدرة ادلصمم على اإلبداع أو االبتكار وتوظيف احلرف، بل تساعد يف ضبط التصميم 

  .من حيث النسب والوحدة والرتابط يف العمل الفين
واليت ( ادلزَّوى)للحرف الكويف  الوظيفة الزخرفية دراكاخلاصة بإالتوصيات  الدارسة عرض اقرتاح تناولتكذلك   

واليت تسهم بشكل فعال يف صياغة عناصره ، تفهم مقوماتو وإمكانياتو التشكيلية وقيمو اجلمالية تتحقق من خالل
 .وتنظيمها يف سياق جديد قد تثري التصميمات الزخرفية برؤى جديدة
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Abstract 
 

(Plastic components of the Angled COFFEE font and its role in 

enriching the decorative designs" 

This study aims to study and analyze the plastic components of the 

Angled COFFEE Font to attain to solutions and innovative plastic 

formation and utilizing it in enriching the decorative designs field.  

To attain the research objectives, the study follows both the 

analytical descriptive approach and the experimental approach. The 

first: theoretical study represents in presenting historical aspects of the 

Arabic writing in terms of origins that have arisen in the light of 

modern theory of the origin, spread, and patterns, and presenting a 

preliminary study of the Angled COFFEE Font to track its origin. At 

another part, the study followed the analytical descriptive approach, 

where the research dealt with studying and analyzing studying and 

analyzing the plastic components of the Angled COFFEE Font to 

determine its characteristics, and describing and analyzing the 

selections which based on the use of the Angled COFFEE Font of some 

artists. The second: Experimental in which the study made practical 

subjective experience by employing and utilizing  the plastic 

component of the Angled COFFEE Font through the use of exchange 

and compatibility methods, and overlap, and other entries in innovating 

decorative designs, using the computer in employing these forms 

through making some decorative paintings.  

 Third: To extracting conclusions and recommendations based on the 

theoretical study and practical experience. The theoretical findings of 

the study including: the extent of the Angled COFFEE Font potentials 

that are multi-configuration and compliance, giving a wide opportunity 

to find many diverse and innovative formulations. The study found, 



through description and analysis of selections from the work of artists 

who dealt with the Angled COFFEE Font with its multiple forms and 

exploiting its plastic components and diversity of their methods in 

dealing with, provides fertile ground for the decorative designs.  

The findings of the research also include several findings through 

practical experience including: the design of the decorative painting 

based on the employment of the Angled COFFEE Font is related to the 

designer and his awareness to its components and potential and his 

observance to the rules and basics of the design. The ability of the 

Angled COFFEE Font to keep pace with the times by updating it while 

maintaining its basics and rules. The basics and rules of design don't 

impede or limit the ability of the designer for creativity or innovation 

and the employment of the letter, but it helps in adjusting the design in 

terms of rates, unity and coherence in the artistic work. 

The study also deals with providing recommendations related to the 

recognition of the decorative function of the Angled COFFEE Font, 

which is achieved through understanding its plastic components, 

potentials and aesthetic values that contribute effectively in the 

formulation and organization of its elements in a new context that may 

enrich the decorative designs by a new vision.  
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 ملخص البحث باللغة العربية: 

 
يهدؼ ىذا البحث إىل دراسة  (رىا يف إثراء التصميمات الزخرفيةكدك (ادلزكَّل)الكويف ادلقومات التشكيلية للخط ) 

، هبدؼ التوصل إىل حلوؿ كصياغات تشكيلية مبتكرة ك االستفادة (ادلزكَّل)الكويف خط كحتليل ادلقومات التشكيلية لل
.  منها  يف إثراء رلاؿ التصميمات الزخرفية

 :كىي كالتايلالدارسة س فصوؿ خالؿ ذلك أتبعت كمن 
  

 
( مشكلة البحث ومنهجيته) :الفصل األول

 
دكده كمنهجيتو اليت تشمل على دراستني األكؿ دراسة يعين بتوضيح خللفية كمشكلة البحث، كفرضو كأىدافو، كح

 دراسة نشأه الكتابة العربية كنظرية تتمثل يف التعريف مبصطلحات البحث، باإلضافة إىل الدراسات ادلرتبطة بو، 
عرض اجلهود اليت بذلت من  كعرض األساليب الزخرفية للحرؼ الكويف كمراحل تطورىا، تطورىا، كانتشارىا، كأمناطها،

، كحتديد األسس اليت يقـو عليها حتليل سلتارات من أعماؿ بعض (ادلزكَّل)تبع نشأة اخلط الكويف بل الباحثني يف تؽ
كيف جزء آخر أتبعت الدارسة ادلنهج الوصفي التحليلي حيث تناكؿ  .يف لوحاهتم( ادلزكَّل)الفنانني تناكلوا  اخلط الكويف 

كصف  .للوقوؼ على خصائصو( ادلزكَّل)الكويف دلقومات التشكيلية للخط دراسة كحتليل ا :البحث بالدراسة كالتحليل
 التحقيق صحة فرض :كالثاين جترييب. لبعض الفنانني( ادلزكَّل)كحتليل ادلختارات اليت تقـو على استخداـ اخلط الكويف 

كالتحليل للمقومات االستعانة مبعطيات الدراسة  :قامت الدارسة بتجربة عملية ذاتية على النحو التايل ،البحث
 التنوع يف توظيف كاستثمار ادلقومات التشكيلية للحرؼ .يف كضع زلددات التجربة( ادلزكَّل)الكويف التشكيلية للحرؼ 

من خالؿ استخداـ أساليب التبادؿ كالتوافق، كالرتاكب، كغريىا يف ادلداخل التجريبية يف ابتكار ( ادلزكَّل) الكويف
 .نة بالكمبيوتر يف توظيف ىذه األشكاؿ من خالؿ عمل بعض اللوحات الزخرفيةاالستعاب، زخرفية تصميمات

 
 

( الدراسات المرتبطة: )الفصل الثاني
 

تناكلت فيو الدارسة رلموعة من الدراسات ادلرتبطة مبوضوع البحث احلايل، كاليت تتناكذلا الدارسة بالعرض كالتحليل 
: ليةكتناكلت الدراسات التا. لبياف االستفادة منها

(. ادلزّكل)دراسات تناكلت نشأة الكتابة العربية ك اخلط الكويف : أكالن 
: من الدراسات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع كىي كالتايل رلموعة كقد مشلت على

بنشأة الكتابة العربية كتطورىا دراسات مرتبطة  -أ
دراسات مرتبطة باخلط الكويف كأنواعو  -ب
( ادلزكَّل)ط الكويف شوء فكرة اخلدراسات مرتبطة بن -جػ 
دراسات تناكلت ادلقومات التشكيلية كاجلمالية للحرؼ العريب : ثانيان 
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. بشكل خاص( ادلزكَّل)التشكيلية كاجلمالية للخط العريب بشكل عاـ كالكويف دراسات مرتبطة بادلقومات  -أ 
. بشكل خاص( ادلزكَّل)كالكويف دراسات تناكلت توظيف احلرؼ العريب  يف التصميمات الزخرفية بشكل عاـ : ثالثان 

: من خالؿ عرض دراسات متعلقة هبذا ادلوضوع كىي كالتايل كذلك
كبناء التصميمات الزخرفية  دراسات مرتبطة بأسس -أ

يف التصميمات الزخرفية  (ادلزكَّل)دراسات مرتبطة بتوظيف اخلط العريب كمنها الكويف  -ب
 
 

( ية وتطورهاتاريخ نشأة الكتابة العرب): الفصل الثالث
 

خط : للجوانب التارخيية لنشأة الكتابة العربية يف ضوء النظرية احلديثة، كتطورىا كانتشارىا كأمناطها يتعرض ىذا الفصل
اخلط  -اخلط الديواين كالديواين اجللي -خط الرقعة (-الرياسي)ك ( اإلجازة)خط التوقيع  -خط الثلث -النسخ

تعرضت الدراسة يف ىذا الفصل أيضان إىل اخلط العريب يف القرف العشرين كبعض  كما. اخلط الكويف (-التعليق)الفارسي
زلاكالت استحداث أنواع حرة من اخلطوط العربية خاللو، باإلضافة إىل التعرض لشركط اخلط اجلميل كأكجو جتويده عند 

 .كالن من أيب حياف التوحيدم كابن مقلة
 
 

( وماته التشكيليةالخط الكوفي المزوَّى ومق: )الفصل الرابع
 

، كذلك من خالؿ عرض أساليب التشكيل الزخريف (ادلزكَّل)الدراسة التارخيية للخط الكويف : يتناكؿ ىذا الفصل أكالن 
 ( -ادلخمل)الكويف ادلزىر أك ذك األرضية النباتية  -الكويف ادلورؽ -الكويف البسيط: )للحرؼ الكويف كمراحل تطوره 

 (.ادلزكَّل)، كالوقوؼ على نشأة فكرة اخلط الكويف (زكَّلالكويف امل -الكويف ادلضفر

من مقومات ( ادلزكَّل)، بينت فيو الدارسة ما يتحلى بو اخلط الكويف (ادلزكَّل)ادلقومات التشكيلية للخط الكويف :ثانيان 
قابلية ( راءة اخلطتعدد جهة ابتداء ؽ) قابلية ( ادلد الرأسي كادلد األفقي)قابلية ( حساب الفراغات: )تشكيلية منها

داخل ( البسيطة)قابليتو التطويع كالتشكيل للمفردة ( الطالقة)إستيعاب الكتاب ادلزكية ألساليب سلتلفة  (شغل الفراغ)
قابلية التحوير  (داخل إطارات ىندسية سلتلفة( ادلزدكجة)التطويع كالتشكيل للمفردة )اإلطارات اذلندسية البسيطة قابليتو 

. (تعداد صورة احلرؼ الواحد)قابلية  (التشعب)قابلية ( التداخل)كادلطاكعة لألشكاؿ ادلعمارية قابلية التكرار قابلية 
: أسلوب (ادلرايا -الكتابة ادلنعكسة) :أسلوبكمنها ( ادلزكَّل)كتوضيح األساليب الفنية يف تناكؿ اخلط الكويف 

. التزاكج بني اخلط ادلزكَّل كنوع آخر أك أكثر من اخلطوط العربية يف نص كاحد)أسلوب ( التظافر: )أسلوب( التناظر)
ظهور : )أسلوب( التوفيق بني الكتابات الكبرية كالصغرية: )أسلوب( جعل أحد احلركؼ مركز التكوين اخلطي: )أسلوب

(. اخلداع البصرم:  )أسلوب( الكتابة على ىيئة شبكية
 (بعض الفنانين ل مختارات من أعمالوصف وتحلي: )الفصل الخامس
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موضحة ( ادلزكَّل)اخلط الكويف  االذين تناكلو يف ىذا الفصل قامت الدارسة بوصف كحتليل سلتارات من أعماؿ الفنانني
( ادلزكَّل)األسس كاحملاكر اليت مت عليها حتليل تلك ادلختارات، كعرض األسلوب الفين لكل فناف يف تناكلو اخلط الكويف 

 .كحاتو يف صور نقاط كاضحةيف ؿ
 

 
 (التجربة العملية: ) الفصل السادس

 
كإمكانياهتا كأساليبها ( ادلزكَّل)باالستفادة من مقومات اخلط الكويف ( الذاتية)قامت فيو الدارسة بالتجربة العملية 

عناصر الرتاث العريب  التشكيلية، كاستخدامها يف عمل بعض الصياغات الزخرفية للوصوؿ إىل حلوؿ إبداعية متتزج فيها
بادلفاىيم ادلعاصرة للتصميم الزخريف ك لبياف مدل أمهيتها يف رلاؿ ادلمارسة الفنية، كمدل حتقيقها لألىداؼ ادلوضوعة 

حيث تناكؿ ىذا الفصل أىداؼ التجربة من حيث زلاكلة التنوع يف توظيف كاستثمار ادلقومات التشكيلية للخط الكويف 
قيق الطالؽ كالثراء يف احللوؿ التشكيلية كاجلمالية للتصميمات الزخرفية، ككذلك حدكدىا من حيث ، كزلاكلة تح(ادلزكَّل)

 ...(.ادلنظور -التكبري كالتصغري-التكرار)كاليت حددت فيها مداخل التجربة كىي 
 
 

 (النتائج والتوصيات: )الفصل السابع
 

يتميز ىذا اخلط ادلزكَّل عن  :-لدراسة النظرية منهاكخيتم البحث هبذا الفصل، بعرض نتائج البحث، كتشمل نتائج ا
أكثر من أم نوع آخر  ،ال استدارة فيوركفو الكتابية ذا طابع ىندسي حبت بأف ح بقية اخلطوط الكوفية الزخرفية األخرل

شلا يعطي  إمكانيات احلرؼ ادلزّكل ادلتعددة التشكيل كادلطاكعةمدل  .-ط الكويف الزخرفية السابقة الذكرمن أنواع اخل
من خالؿ كصف كحتليل سلتارات من الدارسة كجدت   -.رلاالن كاسعان يف إجياد العديد من الصياغات ادلبتكرة كادلتنوعة

أعماؿ الفنانني الذين تناكلوا  اخلط الكويف ادلزكَّل بأشكالو اذلندسية ادلتعددة كاستثمار مقوماتو التشكيلية كتنوع 
األسس اإلنشائية كاجلمالية للتصميم، متثل النظاـ  . - خصبان للتصميمات الزخرفيةأساليبهم يف  تناكلو توفر رلاالن 

كالشركط العامة اليت يتم من خالذلا تنظيم كترتيب عناصر التصميم يف شكل فين شليز، يساعد على إصلاح العمل الفين، 
 .يةككذلك استثمارىا يف كضع الضوابط اليت تقـو عليها الدارسة يف التجربة العمل

يرتبط تصميم اللوحة  : -كما يتضمن ىذا الفصل ما توصل إليو البحث من عدة نتائج خالؿ التجربة العملية أمهها
الزخرفية القائمة على توظيف احلرؼ الكويف ادلزكَّل بادلصمم كمدل إدراكو مبقومات كإمكانيات احلرؼ الكويف ادلزكَّل 

الكويف ادلزكَّل على مسايرة العصر بتحديثو مع االحتفاظ بأسسو قدرة اخلط  . -لقواعد كأسس التصميم قكمراعات
إتباع أسس التصميم يف توظيف احلرؼ الكويف ادلزكَّل يف اللوحة الزخرفية خيلق االتزاف كحيقق الوحدة  . -كقواعده
حلرؼ، بل أسس كقواعد التصميم ال تعوؽ أك حتد من قدرة ادلصمم على اإلبداع أك االبتكار كتوظيف ا . -كاحلركة

يتضح إمكانية التعبري الفين يؤكد  . -تساعد يف ضبط التصميم من حيث النسب كالوحدة كالرتابط يف العمل الفين
كاالبتكار كيتأكد من ذلك إمكانيات اخلط الكويف ( الطالقة)استيعاب اخلط الكويف ادلزكَّل ألساليب سلتلفة كحيقق 

.  ادلزكَّل للتشكيل كالتنوع ادلستمر
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ناكؿ الفصل عرض اقرتاح التوصيات اخلاصة بإدراؾ الوظيفة الزخرفية للحرؼ الكويف ادلزَّكل كاليت تتحقق من كذلك ت
كاليت تسهم بشكل فعاؿ يف صياغة عناصره كتنظيمها يف خالؿ تفهم مقوماتو كإمكانياتو التشكيلية كقيمو اجلمالية، 

 .سياؽ جديد قد تثرم التصميمات الزخرفية برؤل جديدة
من الفصل أيضان ادلصادر كادلراجع كاليت تتألف من الكتب العربية،  كالرسائل كاألحباث العلمية، ك ادلقاالت، كتض 

. كالكتب ادلرتمجة، كالكتب األجنبية، كملخص البحث باللغتني العربية كاالصلليزية
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص البحث  باللغة االنجليزية   
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 Research Summary in English Language :  

 

" Plastic Components of the Angled Coffee font and its Role in 

Enriching the Decorative Designs " 

This study aims to study and analyze the plastic components of the 

Angled Coffee Font to attain to solutions and innovative plastic formation 

and utilizing it in enriching the decorative designs field.  

Therefore this study followed eight sections as follows:  

 

Chapter One  ( Study Problem and Methodology ) 

Meant to clarify the study background , problem , hypothesis , its limits 

and methodology that contains two studies ; the first is theoretical 

represents in identifying the research items in addition to correlative 

studies  , studying the emergence of Arabic writing , its development , 

spreading , patterns and offering decorative styles of Coffee letter and 

stages of its development , offering the efforts given by the researchers in 

following up the emergence of the Angled Coffee Font and identifying the 

basis the analysis of selections of some artists who dealt with the Angled 

Coffee Font in their paintings depends on .In another part the study 

followed the analytical descriptive method where it dealt the study by 

research and analysis : studying and analyzing the plastic components of 

the Angled Coffee Font to know its characteristics . Describing and 

analyzing selections that depend on using Angled Coffee Font for some 

artists. The second is empirical: to verify the rightness of the research 

hypothesis, the study experimented a subjective process as follows:  
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Using the inputs of the study and analysis the components of the plastic 

components of the Angled Coffee Letter in the development of the 

determinants of the experiment .Diversity in using and exploitation of the 

plastic components of Angled Coffee Letter through using the methods of 

exchange and compatibility, overlap, and other empirical entries in the 

innovation of decorative designs, using the computer in the recruitment of 

these forms through making some of the decorative paintings . 

  

Chapter Two ( Correlative Studies )  

In my study l dealt with a series of studies related to the subject of the 

current study, which the study dealt with by presentation and analysis to 

demonstrate its benefits. It dealt with the following studies:  

 

First: Studies dealt with The emergence of Arabic script 

And the Angled Coffee Font.  

It have included a series of studies related to this subject as follows: 

A) Studies related to the emergence of Arabic script and its evolution. 

B) Studies related to the Coffee Font and its types.  

C) Studies related to the emergence of the Angled Coffee Font idea.  

Second: Studies dealt with the plastic and aesthetic components of 

Arabic Font.  

a) Studies related to the plastic and aesthetic components of Arabic 

Font in general and the Angled Coffee Font in particular.  

Third: Studies dealt with using the Arabic letter in decoration designs in 

general and the angled Coffee Font in particular.  

Through presenting studies related to this subject as follow:  
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a) Studies related to fundamentals and construction of decoration 

designs.   

b) Studies related to using Arabic Font including the Angled Coffee in 

decoration designs. 

 

Chapter Three  : (History of  the emergence and development of 

Arabic script ) 

This chapter exposes to the historical aspects of the emergence of 

Arabic writing in the light of modern theory, and evolution, spreading and 

patterns : (Naskh Font ) , Thuluth –Signature (certification) and (Al-

Rayasi ) and Al-reqaah – Divan (Dewani) and clear - Persian (Taleeq) and 

Coffee . Study also exposed in this chapter to the Arab Font  in the 

twentieth century and some attempts to develop free types of Arabic fonts 

through it , in addition to the exposure of the conditions of the beautiful 

font and its modulation aspects for both Aby Hayaan Al-Tawheedi and Ibn 

Muqlah .  

 

Chapter Four  : ( Angled Coffee Font and its Plastic Components )  

This chapter addresses at first: The historical study of the Angled 

Coffee Font, through the presentation of the styles of the decorative 

formation of Coffee letter and its stages of development: (simple Coffee - 

foliate Coffee (Mowarraq) - Coffee flourishing or with plant floor (velvet) 

- spiral COFFEE (Alamadfr ) – Angled Coffee, and knowledge  the 

emergence of the idea of the Angled Coffee Font . 

Second :  Plastic components of Angle Coffee Font , in which the study 

has shown the characteristics of the Angled Coffee Font of plastic 
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components , including : (blanks Accounting ) ,availability of (vertical and 

horizontal extension) availability of (multi-point of beginning of font 

reading) availability of (Space filling) to accommodate different methods 

(fluency) and its availability of adaptation and formation of a simple word 

within simple geometrical frames , availability of adaptation and 

formation of a doubled word within different geometrical frames and 

availability of the adaptation and modification of the architectural forms 

availability of repetition, availability of  overlapping , availability of the 

(bifurcation) , availability of (multiplicity of the form of one letter ) . 

And clarifying the techniques in dealing with the Angled Coffee Font  

including the method of: (reflective writing  - mirror ), (correspondence 

method ) , (Converging method ( Al-Tazafur ) , (duplicity between Angled 

Font and another type or more of Arabic fonts in one text , (making one of 

the letters as a center of written , (reconciliation between  large and small 

writings ) the way: (the emergence of writing in the form of a network)  

and the method of  (visual deception). 

 

Chapter Five : (Description and Analysis of Selections from the works  

Some of Artists) 

In this chapter, the study described and analyzed selections of the 

works of artists who dealt with the Angled Coffee Font explaining the 

foundations and axes that these selections have been analyzed by and   

introducing the technique of each artist in dealing with the Angled Coffee 

Font in his paintings as clear points. 
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Chapter Six : (Practical Experience) 

Through  practical experience (subjective) , the study make use of the 

components of  Angled Coffee Font , abilities and its plastic styles , using 

it in making some decorative formulations to reach to innovative solutions 

that blend the elements of the Arab heritage by the contemporary concepts 

of decorative design and to demonstrate its importance in the field of 

artistes practice, and how to achieve the objectives set out where this 

chapter address the objectives of the experiment in terms of trying to 

diversity in employment and utilizing  the plastic components of the 

Angled Coffee Font , and trying to achieve wealth and fluency in plastic 

and aesthetic solutions to the decorative designs, as well as its limits that 

the entries of experiment have been identified that are (repetition - Zoom 

in and out - perspective ...). 

 

Chapter Seven : (Findings and Recommendations) 

The research is concluded by this chapter, by presenting the findings of 

the research, including theoretical findings of the study : -This angled font  

characterizes for the abovementioned decorative Coffee fonts , that its 

written letters has its own geometry in nature – having no roundness - 

more than any other type of the abovementioned decorative Coffee fonts -  

the possibilities of the multiple form and plasticity, giving a wide field to 

find many of the innovative and diverse formulations . The researcher 

found, through description and analysis of selections from the works of 

artists who dealt with the Angled Coffee Font by its multiple architectural 

forms and utilizing its plastic components and the diversity of their 

methods in dealing with it, provides fertile domain for decorative designs.     
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The foundations for the construction and aesthetic design, represent the 

system and the general conditions by which the design elements are 

organized  and arranged  in a unique artistic form, it helps to ensure the 

success of the artistic work, as well as utilizing it in the developing the 

rules upon which the study of the practical experience based on . 

This chapter also contains the findings of the research of several results 

through practical experience including: - The design of the decorative 

painting based on the employment of the Angled Coffee Font relates to the 

designer and his aware of the components and abilities of the Angled 

Coffee Font and its observance of the rules and the basics of the design. 

The ability of the Angled Coffee Font to be up to date by updating it with 

keeping its basics and rules .Follow the basics of the design in the 

recruitment of the Angled Coffee Font in artistic painting that creates   

balance and achieve the unity and movement. The foundations and rules of 

design not to impede or limit the ability of the designer to be creative and 

innovative and to be able to use the letter, but will help in setting up the 

deign in terms of percents, unity and coherence in the artistic work. The 

possibility of artistic expression confirms the absorption of the Angled 

Coffee Font to the different methods and achieve (fluency) and innovation 

and that ensures the possibility of the Angled Coffee Font for continuous 

and diverse formation.   

The chapter also presents the suggestions of the recommendations 

related to the recognition of the decorative function of the Angled Coffee 

letter, which is achieved through the understanding of its components and 

its plastic potentials and aesthetic values, and contribute effectively in the 
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formulation and organization of its elements in a new context may enrich 

the decorative designs by a new vision. 

The chapter also contains references and sources, which is composed 

of Arabic books, dissertation and scientific researches, articles, translated 

books, and foreign books, and a summary of research in both Arabic and 

English. 
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األول  الفصل
( مشكلة البحث ومنهجيته) 

 
 
 خلفية البحث :
 

خَت موركث أبدع فيو الفناف العريب كطوره فهو المية اخلط العريب ىو من أىم كسائل التقدـ لألمة العربية كاإلس
كارتقى بو أعلى درجات اإلبداع كجَّوده فأحسن جتويده، لذلك جتلت عبقرية اإلبداع الفٍت عند العرب كادلسلمُت 
بكتابة اخلط العريب بأشكاؿ كأمناط كثَتة كأصبح ىذا اخلط آية الفن العريب األصيل، كصلد أف اخلط العريب الذم 

. جلى فنان امتاز باجلماؿ كما امتاز جبالؿ ادلعٌتيت
 
هبا تراثهم العريق، كبو كتب القرآف الكرمي،  القد كاف اىتماـ العرب باخلط كبَتان، ألنو الوسيلة اليت حفظوك

ككاف اخلط العريب يف بدايتو يكتب بنوعُت فقط من األقالـ كمها . كاحلديث الشريف، كاحلكم كادلواعظ، كالشعارات
، كلكن سرعاف ما استطاع الفناف ادلسلم أف يبدع العديد من األقالـ العربية ادلستنبطة من ()*( البسط)ك( تقويراؿ)

الديواين -الكويف-النسخ-الثلث)ىذين القلمُت، كاليت مل يبقى منها مستعمالن حىت اآلف سول أقالـ زلدكدة منها 
. (الفارسي (-التوقيع)اإلجازة -الرقعة-كالديواين اجللي

 
كمل حيدث التنوع الواضح يف اخلطوط العربية، إال عندما انتشرت ادلراكز الثقافية، مثل الكوفة كالبصرة كالشاـ "

، ألنو أيت من ديار (باخلط النبطي) فقد عرؼ اخلط العريب قبل عصر النبوة " ،(19: 11" )كالفسطاط كغَتىا
ق أتى إىل شبو اجلزيرة العربية مع جتارة إقليم السواد عن ، ألف(األنبارل)ك( باحلَتل)ما عرفت ؾ النبط مع التجارة 

طريق دكمة اجلندؿ، كبانتهاء اخلط إىل ادلدينة كمكة عرؼ بامسيها فيما عرؼ من األمساء، كدلا أنتقل معو اخلطوط 
.  يت جاء منهاإىل البصرة كالكوفة، كعرفت ىناؾ أكؿ األمر بأمساء ادلدف العربية اذلامة اؿ( ادلدنية كادلكية)ادلعركفة

 
مث مل تلبث أف عرفت رتيعان يف العراؽ باسم اخلط احلجازم، كيف الكوفة عٌت القـو بتجويد نوع من اخلط، 

ىندست أشكالو كمططت عراقاتو كاستقامت كدتيز عن اخلطوط احلجازية كغلب عليو اجلفاؼ كاستحق لذلك أف 
(. اخلط الكويف)ينفرد باسم جديد كىو 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ

، (ادلستدير)ك(ذك الزكايا)، (التدكير)ك(الًتبيع)ك( اللُت)ك( اليابس: )أطلقت عليها اصطالحات عدة منها)*(: 
(. 76: 55: )، أنظر(115: 8: )، أنظر(33: 32: )، انظر(41: 22: )، أنظر(11: 16: )أنظر
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عامل اإلسالمي تكتب بو ادلصاحف كحتلى بو ادلباين، كيف حُت كمن الكوفة انتشر ىذا النوع اليابس يف أرجاء اؿ
اللُت يف خدمة الدكاكين دلركنتو كسرعة كتابتو، كاستخدمو العامة يف األغراض اليومية ادلختلفة، ( اخلط احلجازم)ظل 

(. 51: 10" )كاستخدمو اخلاصة يف حركة التدكين كالًتاسل كخطت بو ادلخطوطات
 

لكتابة العربية تطوران كبَتان كإسهامات فريدة يف العصرين األموم كالعباسي، فلقد كضع كمنذ ذلك الوقت شهدت ا
يف العصر  (-اخلليل بن أزتد الفراىيدم)مث  ،النقاط فوؽ احلركؼ -يف العصر األموم (-األسود الدؤيل أبو)

. كضع عالمات التشكيل  -العباسي
 
لقد ضّمن كا زالت تتنوع كتتعدد أساليبو الفنية كاجلمالية، مث أصبح اخلط العريب مظهران من مظاىر اجلماؿ، فم"

الفناف ادلسلم كل طاقتو عندما كتب آيات القرآف الكرمي على اجلدراف كالواجهات كالعقود كاألبواب كادلنابر، كيف 
 فكاف النصراؼ ، (457: 19" )ل أسس رتالية رياضيةفنيان عل األماكن ادلقدسة، ليحمل يف نفس الوقت شكالن 

ز الفنانُت ادلسلمُت عن تصوير الكائنات احلية، أف ظهر نبوغهم يف رلاؿ الزخرفة الكتابية، كاليت أصبحت من أبر
. شليزات الفنوف اإلسالمية

 
كلقد امتلك اخلط العريب شليزات كأبعاد فنية كرتالية ، كساعد ذلك أف األجبدية العربية صاحلة بطبيعتها لألغراض 

طواعيتها كقابليتها للتشكيل، فاخلط كما ىو معلـو فن مبٍت على أسس زخرفية كقواعد الزخرفية، ذلك لسهولة 
ىندسية سواء يف احلركؼ اذلجائية أك يف الكتابة ادلختزلة، أكسبتو صفة الثبات عرب مدة زمنية منذ عصر الرسالة 

ستمر باستمرار، كمركنة كانسيابية للحرؼ العريب قدرة متميزة على التشكل كالتنوع املؼ .اإلسالمية إىل عصرنا احلاضر
رت ذلم يف طيعة استجابت لنوازع اخلطاطُت اإلبداعية كاستحداثهم لضركب سلتلفة من األمناط الكتابية، ككؼ

. استخدامو كعنصر تشكيلي
 
 فاحلركؼ العربية ليست أشكاالن رلازية تنطوم على معاف معينة كتؤدم كظيفة ادلقابل يف اللغة فقط، كإمنا ىي يف"

ليست تقليدان لشيء ما يف الواقع أك تشبهان بو، فهذه احلركؼ تتكوف من اخلطوط اذلندسية ( رلردة)حقيقتها أشكاؿ
كاحلرة، كىذا التجريد ساعد يف أف تكوف للحركؼ العربية من ناحية الشكل كاذليئة طبيعة خاصة توافرت معها 

القات ىدفها رتايل، كىكذا تستمد احلركؼ إمكانيات تشكيل ىذه احلركؼ كصياغتها يف أشكاؿ كتراكيب كع
(. 29: 45" )ا، كمن ذاهتا ككياهنا ادلستقلالعربية قيمتها التشكيلية كبعدىا اجلمايل من أشكاذلا كتراكيبو

 
كتعددت األساليب اليت تناكلت اخلط العريب يف الفن التشكيلي، فاحلركؼ العربية غنية مبعطياهتا الفنية، كانت كال 

فنانُت إبداعاهتم، فاحلركؼ تنطوم على عبقرية فذة ال حدكد ذلا، إما من حيث ادلضموف، أك من حيث تلهم اؿ ؿتزا
.  الشكل

 



 - 4-  

فاخلط العريب يتشكل بأم شكل كيتمشى على أم صورة حبيث ال ختتلف ماىيتو كال يطرأ على جوىره تغَت، 
سينات كزخارؼ ال حصر ذلا، كذلك دلا فمنذ صدر اإلسالـ إىل اآلف، ال يزاؿ يقبل ما يدخل عليو اخلطاط من تح

يتمتع بو اخلط العريب من مبقومات تشكيلية الهناية ذلا، فحركفو مطاكعة للعقل كليد اخلطاط احلاذؽ إىل أبعد احلدكد 
دلا تتميز بو من ادلد كالقصر كاالتكاء كاألرداؼ كاإلرساؿ كالقطع كالرجوع كاجلمع شلا ال يتوفر يف أم من اخلطوط يف 

كقد ساعد ذلك ما يف طبيعة احلركؼ العربية من انتصابات كانبساطات، كتراصف احلركؼ . ت األخرلاللغا
.  كتراكبها، ك إمكاف شغل الفراغ ادلتخلف بُت احلركؼ ادلنتصبة، اليت تكوف يف حد ذاهتا نوعان من التوازم الزخريف

 
اليت سبق ذكرىا، كىذا االختالؼ ناتج -ك ختتلف أساليب تشكيل احلرؼ من نوع إىل آخر من أنواع اخلط العريب

عن األسس ادلتبعة يف كتابة كل من ىذه اخلطوط، كل ىذا أعطى الكتابة العربية تفردان يف رتاذلا بُت الكتابات 
.  العادلية،  كىذا ما جعلها تدخل يف تصميم الفنوف التشكيلية قدديان كحديثان 

 
، أف حركفو مستقيمة ذات زكايا حادة، كمن مث صار من رمبا كاف من أسباب شيوع كسيادة اخلط الكويف"ك

كاُستعمل للكتابات الزخرفية يف كتابة  ،(10: 1) "كترتيب حركفو يف كقت قصَت نسبيان السهل التوصل إىل تنسيقو 
 فهو فن زخريف"ادلصاحف كعناكين الكتب كزخرفة الِعمارات اإلسالمية، كأعترب اخلط الكويف ذا قيمة كتابية زخرفية، 

(.  87-86: 32)، "أكثر منو خط ذك حركؼ
 

فقد تنوعت إىل أنواع عدة، كأشكاؿ متباينة، ككل شكل "كاكتسب نصيبان كافران من اجلماؿ الىتماـ الكتاب بو 
إليو من قيمة فنية، من أياـ اخلليفة على بن أيب  ؿمن األشكاؿ يتميز عن األخر بانطباعو بطباع عصره، كما كص

مركران بالدكلة األموية كظهور فناف العصر قطبو احملرر الذم رأم أف خيرج من قيود ىذا اخلط طالب كـر اهلل كجو 
الكويف ادلزىر الكويف البسيط، الكويف ادلورؽ، : ، كمن أشهر أنواعو(87: 32" )كيظهر إىل العامل بقاعدة جديدة

. (ادلزكَّل)الكويف الكويف ادلضفر، ، (ادلخمل)
 

 ىوالظواىر الزخرفية ذات الصفة الكتابية، كىذه ، الذم يعد أحد  (ادلزكَّل)الكويف ط اخلكيتناكؿ البحث احلايل 
كذلك العتمادىا على اخلطوط كانت مصاحبة للعمارة اإلسالمية،  من أبرز شليزات الفنوف اإلسالمية، كاليت

 كأادلثلث،  كأادلستطيل،  كأادلربع، )ادلستقيمة يف رسم حركفو، كشكلو الكامل يعطي مساحات ىندسية منتظمة، كػ 
..(. غَته
 
قد ظهر ىذا النوع من الكتابات يف أكؿ األمر يف ادلباين ، إال أنو كموطنو تضاربت اآلراء يف نشأة فكرتو ك"

(. 47: 1" )آلجر أك الطوب يف إيراف كالعراؽادلتخذة من ا
 

يا القائمة، كال يتخللو أم خطوط كتتميز حركفو بطابع ىندسي حبت كاستقامة القوائم كالسيقاف اخلطية كالزكا
. داخل أشكاؿ ىندسية، بصورة متشابكة، أك متداخلة تصعب قرأهتا أحيانان  تزَّكلمنحنية، كت
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يف الدارسة تتناكؿ كيف تشكيلها رتاليات متنوعة،  ؽبإمكانيات متعددة حيث تتحق( ادلزكَّلالكويف اخلط )كيتميز 

على أصالتو كرتالياتو كمقوماتو التشكيلية اليت دتيزه، مركران بعمليات التعرؼ  ، بغيةاحلرؼ ادلزكَّلالبحث ىذه 
ادلمارسة الفنية، كجتريب االحتماالت ادلختلفة، كصوالن إىل تصميمات ابتكاريو معاصرة، تربط بُت الًتاث ادلتمثل يف 

مدخالن جتريبان إلثراء الكتابة العربية من جانب، كمفاىيم التصميم ادلعاصر من جانب أخر، كاليت ديكن أف يكوف 
. رلاؿ التصميم الزخريف

 
 
 مشكلة البحث :

 
: التايلتتحدد مشكلة البحث يف التساؤؿ 

تشكيلية  كصياغات ، يف التوصل إىل حلوؿ(ادلزكَّل)الكويف ىل تفيد دراسة كحتليل ادلقومات التشكيلية للخط  -
؟ ةالزخريف اترلاؿ التصميمتثرم ديكن أف مبتكرة 

 
 
 أهداف البحث :

 
: يهدؼ البحث احلايل إىل

اليت كاألساليب الفنية ادلقومات التشكيلية كاجلمالية من خالؿ معرفة ( كلادلزَّ )دراسة رتاليات اخلط الكويف  -
. يقـو عليها ىذا اخلط، لالستفادة منها كتطبيقها يف رلاؿ التصميمات الزخرفية

كصف كحتليل بعض األعماؿ الفنية لبعض الفنانُت للتوصل إىل أساليب حديثة اليت تناكؿ هبا ىؤالء الفنانُت  -
(. ادلزكَّل)للخط الكويف 

شلارسة األداء التجرييب يف جتربة الدارسة من خالؿ معطيات الدراسة كالتحليل كمن خالؿ أسلوب التفكَت  -
. ادلتشعب

يف إنتاج تصميمات زخرفية كذلك يف إطار معاصر حيقق ( ادلزكَّل)ط الكويف استثمار ادلقومات التشكيلية للخ -
. االبتكار كتعدد االحتماالت التشكيلية

. ديكن أف تثرم رلاؿ التصميمات الزخرفية( ادلزكَّل)التوصل إىل حلوؿ كصياغات تشكيلية يف اخلط الكويف  -
 
 
 
 أهمية البحث :
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: تتضح أمهية البحث فيما يلي
.  كزلاكلة استثمارىا إلجياد صياغات كتشكيالت مبتكرة( ادلزكَّل)على مقومات اخلط الكويف  تركيز الضوء -
ء ال يتجزأ من كجز( ادلزكَّل)تعميق الشعور بالقومية العربية من خالؿ اإلحساس جبماليات احلرؼ الكويف  -
. الًتاث العريب األصيل -
تسهم يف إدراؾ كتذكؽ القيم اجلمالية للخط من ( ادلزّكل)أف التعرؼ على ادلقومات التشكيلية للخط الكويف  -

.  خالؿ العالقات اإلنشائية بُت مفرداتو كأجزائو
. التأكيد على أمهية التنوع التشكيلي بإجياد مداخل جتريبية متنوعة تفيد يف إثراء رلاؿ التصميمات الزخرفية -
. الًتاثية، كتذكيبها يف بوتقة فنوننا ادلعاصرة بُغية إحياء قيمة العناصر العربية رزلاكلة الربط بُت الًتاث ادلعاص -

 
 
 البحث اضفر :
 

: أف الدارسةتفًتض 
مداخل للتفكَت ، تسهم يف إجياد أسس تشكيلية ديكن أف دتثل (ادلزكَّل) الكويفدراسة أصوؿ كمقومات احلرؼ  -

. اإلبداعي ادلتشعب
من خالؿ استخداـ التكرار ( دلزكَّلا)أف التنوع يف توظيف كاستثمار ادلقومات التشكيلية للحرؼ الكويف  -

كالًتاكب كالتكبَت كالتصغَت كغَتىا من ادلداخل التجريبية يف ابتكار تصميمات زخرفية، باستخداـ األبيض 
. بناء التصميمككاألسود، كتدرجات لونية مع مراعاة حتقيق أسس 

 
 

 حدود البحث :
 

: تتضح حدكد البحث من خالؿ استعراض النقاط التاليةك
، ذك األطر ادلستمدة من (ادلزكَّل)نوع كاحد من أنواع اخلط الكويف كىو كحتليل ؿ دراسةعلى ر البحث يقتص -

، كالكشف عن مقوماتو األشكاؿ اذلندسية كادلربع كادلستطيل كالدائرة كادلثلث كسداسي كذتاين األضالع
. التشكيلية

ـ بشكل يف أعمالو (ادلزكَّل)الكويف ا يقتصر على كصف كحتليل سلتارات من أعماؿ الفنانُت الذين تناكلو -
. معاصر

تعتمد على استثمار ادلقومات   لعمل بعض التطبيقاتللدارسة يقتصر اجلانب العملي على إجراء جتربة ذاتية  -
. يف التصميمات الزخرفية (ادلزكَّل)الكويف التشكيلية للخط 

 منهج البحث وخطواته :
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: الوصفي التحليلي كادلنهج التجرييب على النحو التايل ينجادلنوالدارسة لتحقيق أىداؼ البحث اتبعت ك
 

: الدراسة النظرية: أووًال 
 

التعريف مبصطلحات البحث  -
 .الدراسات ادلرتبطة بالبحث احلايل -

 .تطورىا، كانتشارىا، كأمناطها ك الكتابة العربية ة نشأةدراس -

. عرض األساليب الزخرفية للحرؼ الكويف كمراحل تطورىا -
 (.ادلزكَّل)اليت بذلت من قبل الباحثُت يف تتبع نشأة اخلط الكويف عرض اجلهود  -

عرض ادلقومات التشكيلية للخط العريب ك األسس اجلمالية للتصميمات الزخرفية  -
يف ( ادلزكَّل)حتديد األسس اليت يقـو عليها حتليل سلتارات من أعماؿ بعض الفنانُت تناكلوا  اخلط الكويف  -

 .لوحاهتم

 
 

: حيث تناكؿ البحث بالدراسة كالتحليل التحليلي أتبعت الدارسة ادلنهج الوصفيكيف جزء آخر 
 .للوقوؼ على خصائصو( ادلزكَّل)الكويف  دراسة كحتليل ادلقومات التشكيلية للخط -

. الفنانُتلبعض ( ادلزكَّل)كصف كحتليل ادلختارات اليت تقـو على استخداـ اخلط الكويف  -
 
 

: التجربة العملية:  ااياًال 
 
: بتجربة عملية ذاتية على النحو التايلالدارسة لتحقيق صحة فرض البحث قامت ك

. يف كضع زلددات التجربة( ادلزكَّل)الكويف االستعانة مبعطيات الدراسة كالتحليل للمقومات التشكيلية للحرؼ  -
. االستعانة بالكمبيوتر يف توظيف ىذه األشكاؿ من خالؿ عمل بعض اللوحات الزخرفية -

 
 

 .على الدراسة النظرية كالتجربة العملية ان استخالص النتائج كالتوصيات بناء : اللاًال 
 
 
 
 مصطلحات البحث :
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قدرة القارئ على إدراؾ ادلعاين بشكل  ةإف توضيح ادلصطلحات األساسية ادلستخدمة يف البحث أمر مهم لزياد
: كاضح، كمن أىم ادلصطلحات اليت دتثل زلور اىتماـ البحث ىي

 
 لتشكيليةالمقومات ا :Plastic Factors 
 

 طيقصد هبا رلموعة اخلصائص كالصفات الشكلية، اليت تتميز هبا أنواع اخلط العريب عن غَته من اخلطو -
اخلطوط الغَت عربية، كىذا اخلصائص كالصفات دتنح العمل الفٍت قوة التعبَت، كتعطي التالف  -الكتابية األخرل

، لكل جزء فيو داللة رمزية كتعبَتية، كىي داللة ترتبط بنسيج كل متكامل"كالتماسك يف صيغ تشكيلية ، 
 (.56: 35" )الكل ارتباطان عضويان كثيقان 

التشكيلية كبعدىا اجلمايل من أشكاذلا  اأف اخلطوط العربية تستمد قيمتو: " (ـ1988)يقوؿ مصطفى رشاد -
من ادلقومات التشكيلية كاجلمالية،  كتراكيبها، كمن ذاهتا ككياهنا ادلستقل، حيث تتميز ىذه اخلطوط مبجموعة

(.  29: 44)" اليت تدعم طبيعتو كتعطي للخط العريب شخصيتو
 
، كذلك ألف استيعاب ىذه ادلقومات (ادلزكَّل)الكويف  طادلقومات التشكيلية اليت يتمتع هبا اخل على الدراسة كتركز

. تفيد يف فهم طبيعة ىذا اخلط كتذكؽ تراكيبو كعالقاتو اجلمالية
 
 
  المزوَّىالكوفي الخط :Angular Kufic Calligraphy  

 
مساف فضيلة البياف كيشًتكاف فيها، من اإف اخلط كاللفظ يتق: " (ـ1914/ىػ1332) يقوؿ القلقشندم :الخط -

حيث أف اخلط داؿ على األلفاظ، كاأللفاظ داّلة على األكىاـ، كذلك أهنما يعرّباف عن ادلعاين، إالّ أف اللفظ 
ؾ، كاخلط معٌت ساكن، كىو إف كاف ساكنان فإنو يفعل فعل ادلتحرؾ بإيصالو كل ما تضمنو إىل معٌت متحر

(. 6: 16..." )كىو مستقر يف حّيزه، قائم يف مكانو اإلفهاـ
. السطر كالكتابة كضلوىا شلا خيط: رتعها خطوط: الخط -
. ك غَته على أم خامةالكتابة بقلم أ :الخط لغة -
. ر ادلستقيمات ادلسطحة يف أجزائوتكث الكويف ؼ أك اخلط التذكارم، كاخلطكيسمى باجلا :الخط الكوفي -
ىو أحد أنواعو كمن شليزاتو أنو جاؼ حاد الزكايا كىو ينبثق عن أصوؿ اخلط الكويف الذم ينسب إىل  :المزوَّى -

أخر تطور  "ادلعركؼ باذلندسي األشكاؿ، كيعترب _ مدينة الكوفة بالعراؽ، كاعترب أحد سالالت اخلط الكويف 
مل يكن خط كتابة كمل يكن من اخلطوط ( " ادلزكَّل)كاخلط الكويف  (.14: 1" )للخط الكويف غَت ادلزخرؼ

" أف  نشأة فكرتو، غامضة كأنو قيد البحث كالدراسة" ، كأشارت أغلب الدراسات(8: 41)، "ادلتعارؼ عليها
(1 :46) ،(41 :7) ،(22 :83 .)

(. ذك الزكايا)، أك (متعدد الزكايا)ا، كتعٍت بفتح الواك كتشديده: المزوَّىو -
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كتعٍت قابلية احلركؼ ألف ترسم يف ىيئة أشكاؿ ىندسية ذات زكايا، كادلربع كادلستطيل ": التزوية لو صفة -
(. 31: 45)، "اكادلعُت كادلسدس كما شاهبو

قائم )-كاحد تعددت تسميات ىذا النوع من الكتابة كالشكل  (:المزوَّى) الكوفي تعددت تسميات الخط -
مسميات كصفية ال "،  ككلها ( )*(اذلندسي، ادلربع، ادلركن، الشطرصلي، ادلعمارم، ادلزكَّل: ) ، كمنها(الزكايا

، كيقصد هبا رتيعان الكتابات ذات الشكل القائم الزكايا، كادلرتبة أك ادلنظمة داخل مساحة (7 :41) "موضوعية
.  كيب كالتأليفمربع بدقة متناىية تثَت اإلعجاب بقدرة الًت

 
،  °45،°60، °90البنائية عدة زكايا كمنها  كتراكيبومن أشكالو  تأخذىو اخلط الذم  (ادلزكَّل)الكويف اخلط 

. ، ىو األقرب إىل كصف ىيئتو(زكَّلامل)اصطالح تسميتو  الدارسةكرأت 
 
 
 التصميم الزخرفي:  Decorative Design  /
 Panel Decorative اللوحة الزخرفيةأك  

 
،  أك نسق من العناصر كادلفردات (شكالن ككظيفة)عمل فٍت كظيفي، ذا طابع زخريف " ديكن تعريفها على أهنا  -

(. 39: 36" )التشكيلية الزخرفية، يتصف باخلياؿ كالتجديد كاإلبداع، كحتقيق منفعة  ما
از باالبتكار كأف يكوف أك ىو العمل الذم حيقق غرضو، كيتوقف ذلك على أف يكوف التصميم عمالن خالقان ديت -

كتعتمد عملية التصميم على قدرة ادلصمم (." 5: 55)متكامالن زلسوبان خيدـ الغرض الذم كضعو من أجلو، 
(.  9: 33" )على االبتكار، ألنو يستغل ثقافتو كقدراتو التخيلية كمهاراتو يف خلق عمل يتصف باجلدة

يف التعبَت عن طبيعة العناصر الزخرفية :  Ornamental Design كيستخدـ مصطلح التصميم الزخريف -
: Decorative Design أما مصطلح التصميم الزخريف  (. -39: 36)ادلستخدمة يف اللوحة الزخرفية 

(. 39: 36)يستخدـ يف التعبَت عن الوظيفة الزخرفية اليت يؤديها التصميم 
 

التشكيلية للخط الكويف ادلزكَّل، تعتمد فيها التصميمات الزخرفية يف ىذه الدراسة قائمة على استثمار ادلقومات 
...... الدارسة على أساليب فنية كمداخل جتريبية كالتكرار كالًتاكب كاحلذؼ كاإلضافة كغَتىا

 _________________________________________________________
:  ، انظر"الشطرصلي(. "65: 37: )ر، انظ"ادلركن(. "7: 24: )، انظر"ادلربع(. "46: 21: )، انظر"اذلندسي)*( "

(. 139 -138: 10: )، انظر"ادلزكَّل(. "85: 8: )



الفصل الثاني 
 
 

( الدراسات المرتبطة)
 

مقـدمة 

(: المزّأى)دراسات تناألت نشأة الكتابة العربية أ الخط الكوفي :  أوً 
دراسات مرتبطة  بنشأة الكتابة العربية أتطورىا  - 

دراسات مرتبطة بالخط الكوفي أ نواعو  -ب
( المزأَّى)دراسات مرتبطة بنشوء فكرة الخط الكوفي  -جـ 

 
: دراسات تناألت المقومات التشكيلية أالجمالية للحرف العربي:  انياً 

( المزأَّى)دراسات مرتبطة بالمقومات التشكيلية أالجمالية للخط العربي بشكل عام أالكوفي -  
بشكل خاص 

 
بشكل ( المزأَّى)دراسات تناألت توظيف الحرف العربي  في التصميمات الزخرفية بشكل عام أالكوفي :  اللاً 

: خاص
دراسات مرتبطة بأسس أبناء التصميمات الزخرفية  - 

في التصميمات الزخرفية ( المزأَّى)دراسات مرتبطة بتوظيف الخط العربي أمنها الكوفي  -ب
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اللاني  الفصل
 (الدراسات المرتبطة)

 
: دمةـمق

 
كدكرىا يف إثراء التصميمات  (كَّلادلز)الكويف إىل التعرؼ على ادلقومات التشكيلية للخط احلالية هتدؼ الدراسة 

كمنها على النحو البحث ىذا ادلرتبطة كالقريبة من موضوع يتناكؿ ىذا الفصل رلموعة من الدراسات كالزخرفية، 
: التايل

 
. (المزّأى)الكوفي الكتابة العربية أ الخط تناألت نشأة دراسات :  أوً  
 

 كتسليط الضوء على اخلطكتطورىا،  ةنشأة الكتابة العريبخ تارمبمن الدراسات ادلرتبطة تقدـ الدارسة رلموعة 
ادلتعلقة هبذا من الدراسات  رلموعة مشلت علىقد ك .كيف كتتبع نشأة فكرتوؾأحد أشكاؿ اخلط اؿ (-ادلزكَّل) الكويف

: كىي كالتايلادلوضوع 
 
: بنشأة الكتابة العربية أتطورىا مرتبطة  دراسات - 
 

: تهدف ىذه الدراسات إلى
 
o كمساهتا  ،(اللُت)ك (اليابس)كالوقوؼ على نوعيها، كانتشارىا كتطورىا، الكتابة العربية، تاريخ نشأة لتعرؼ على ا

 .كأقالمها اليت تفرعت منها ككظيفتها، 

o  الرقعة-النسخ-الثلث)التعرؼ على الصفات الشكلية كاخلصائص الفنية كاجلمالية ألنواع اخلط العريب، كمنها-
. (الكويف(-الرياسي)، (االجازه)التوقيع  -الديواين كالديواين اجللي(-التعليق)الفارسي 

 
: بالخط الكوفي أ نواعومرتبطة دراسات  -ب

 
: تهدف ىذه الدراسات إلى

 
o  اأنواعوة ادلتمثلة يف الكويف كالزخارؼ كالكتابات احلركؼالتعرؼ على نشأة كتطور.  
o ع اخلط الكويفالتعرؼ على اخلصائص الشكلية كالنظم البنائية ألنوا .
o  التعرؼ على الصفات الشكلية ألنواعها كأساليي تشكيلها زخرفيان. 
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(: المزأَّى)نشوء فكرة الخط الكوفي مرتبطة بدراسات  -جـ 
 

: تهدف ىذه الدراسات إلى
 
o فكرتو كمواطنوك( ادلزكَّل)الكويف ة تارخيية لنشأة اخلط دراس .
o زلاكلة التعرؼ على تاريخ نشأتواستعراض اجلهود اليت بذذلا عدد من الباحثُت يف  .
o من خالؿ ربليل النقوش كالزخارؼ ادلعمارية (ادلزكَّل) الكويف تتبع نشأة اخلط .
o (. ادلزكَّل)الكويف اخلصائص الفنية كاجلمالية ألشكاؿ اخلط  على التعرؼ
 
 

: للحرف العربي اليةأالجمالتشكيلية مقومات تناألت الدراسات :  انياً 
 

اجلمالية،  ققيمكالتشكيلية  عرض رلموعة من الدراسات ادلرتبطة دبقومات اخلط العريب كإمكانياتويف ىذا اجلزء تُت 
، (ادلزكَّل)كمنها الكويف  ألنواع اخلط العريبكيفيد ىذا النوع من الدراسات يف التعرؼ على اخلصائص الفنية كالبنائية 

: من خالؿ عرض دراسات متعلقة هبذا ادلوضوع كىي كالتايل كذلك
 

بشكل ( المزأَّى)دراسات مرتبطة بالمقومات التشكيلية أالجمالية للخط العربي بشكل عام أالكوفي -  
: خاص

 
: تهدف ىذه الدراسات إلى

 
o التعرؼ على ادلقومات التشكيلية كاخلصائص اجلمالية ألنواع اخلط العريب .
o قات اجلمالية بُت مفرداتو كأجزاء اخلط تراكيي كالعالالعربية كإمكانياهتا التشكيلية كتوضح اؿ ربليل احلركؼ

 .العريب

o  (.ادلزكَّل)الكشف عن ادلقومات التشكيلية للخط الكويف 

 
 

بشكل ( المزأَّى)الكوفي بشكل عام أ في التصميمات الزخرفية توظيف الحرف العربي تناألت دراسات :  اللاً 
: خاص
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احلرؼ العريب يف التصميمات الزخرفية  بشكل عاـ  كىنا َتعرض الدارسة رلموعة من الدراسات ادلرتبطة بتوظيف
 ك( ادلزكَّل)الكويف  اسات يفيد يف التعرؼ على إمكانيةبشكل خاص، كىذا النوع من الدر( ادلزكَّل) الكويفك

: ، كذلك من خالؿ عرض دراسات متعلقة هبذا ادلوضوع كىي كالتايل يف التصميمات الزخرفية ااستثماره
: أبناء التصميمات الزخرفية سبأسمرتبطة دراسات  - 
 

: تهدف ىذه الدراسات إلى
 
o  التعرؼ على ماىية التصميم بشكل عاـ كالتصميمات الزخرفية بشكل خاص كمقومات العمل الفنية

. كالتشكيلية اليت من خالذلا تسهم باخلركج بصياغات كحلوؿ مبتكرة سليمة
o تصميم، كعالقة اجلزء بالكل يف التصميمالتعرؼ على األسس البنائية كالنظم اإلنشائية لعناصر اؿ .
o إدراؾ العالقات اإلنشائية كطرؽ تنظيمها كفق أسس التصميم .
 

: في التصميمات الزخرفية (المزأَّى)أمنها الكوفي  توظيف الخط العربيبمرتبطة دراسات  -ب
 

: تهدف ىذه الدراسات إلى
 
o األسس البنائية للتصميمات الزخرفيةكشف أمناط العالقة بُت ادلقومات التشكيلية للخط العريب ك. 

o  ( ادلزكَّل)التعرؼ على الًتاكيي كالعالقات اجلمالية بُت مفردات كأجزاء اخلط العريب بشكل عاـ كالكويف
 .بشكل خاص

o  ( ادلزكَّل)الكويف  ادلقومات التشكيلية للخط العريب بشكل عاـ ك ربليل التكوين الفٍت للخط العريب كخاصةن
. بشكل خاص

o بوجو خاص (ادلزكَّل)الكويف عاـ كاخلط  الشكلية ألنواع اخلط الكويف بوجو ص النظم البنائية كصفاتواستخال. 

o  يف التصميمات الزخرفية من خالؿ أعماؿ ( ادلزكَّل)التعرؼ على األساليي الفنية يف تناكؿ مقومات الكويف
 .الفنانُت

 
 

: ( المزأَّى) أفيالك أ الخط الكتابة العربيةنشأة تناألت دراسات :  أوً 
 
: اأتطورهالكتابة العربية بنشأة مرتبطة دراسات  - 
 
  ( سهيلة ياسين الجبوري)دراسة
 أصل اخلط العريب كتطوره حىت هناية العصر األموم": اسم الرسالة" 
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 رسالة ماجستَت: نوع الدراسة. 
 ـٜٚٚٔ :سنة النشر .

ا ادلؤلفُت القدامى كاحملدثُت يف أصل اخلط العريب، استعرضت ىذه الدراسة النظريات كاالفًتاضات اليت قالوا بو -
كاليت قامت أحباثهم يف دراسة اخلط كتطوره يف النقوش النبطية كالعربية يف العصر اجلاىلي كالعصر األموم، 

كادلقارنة بينها، مستعينة بالنقوش كاخلطوط لتكوف دليالن على الفكرة كتوضيحان للنظريات، كرجحت الرأم باف 
 .العريب ىو كليد اخلط النبطي خلطأصل ا

 

تعرضت الدراسة إىل التعريف بالنبط كصالهتم بأىل احلجاز، كتأثر العرب باخلط النبطي كحاجتهم إليو يف  -
الكتابة، ألهنم كانوا أىل ذباره كما استعرضت انتقاؿ اخلط العريب إىل احلجاز موضحة طرؽ انتقالو  كاحلديث 

 .اليت سبيز هبا عن اخلط اآلرامينشوئو، كأقالمو كشليزاتو عن األنباط كاخلط النبطي كتاريخ 

 

 ثكما تناكلت تطور اخلط العريب قبل اإلسالـ كبعده، كتؤكد ادلصادر انتهاءىا إىل مشاؿ اجلزيرة العربية، حي -
يف صدر اإلسالـ إىل كيبدك التطور الذم طرأ على اخلط العريب كاضحا . مقور كمبسوط: كانت على نوعُت

. عجاـ دلا ذلذين األمرين أثر كاضح على اخلط العريباالموم،  كما حبثت فيو الشكل كالعصر األ
 
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

عن طريق التجارة، كىو نفس الطريقة اليت إىل جزيرة العريب الكتابة العربية كانتقاذلا كجذكر التعرؼ على أصل  -
 .اجلزيرة العربيةأنتقل منها اخلط العريب إىل خارج 

 
( اليابس)استعراض تطور احلرؼ العريب كتتبع ما بدأ عليو اختالؼ على مر العصور، كالوقوؼ على نوعيها،  -

 (.ادلزكَّل)، كتتبع تطور اخلط اليابس، كالذم أضلدر منها (اللُت)ك

 

دلُت كحاجتهم لو استعراض مالمح التطور الذم بدأ على اخلط العريب بعد ظهور اإلسالـ كأمهيتو عند ادلس -
 .كمن أمها  من التشكيل ك اإلعجاـ

 
 
  ( صالح الدين المنجد)دراسة
 دراسات يف تاريخ اخلط العريب منذ بدايتو إىل هناية العصر األموم" : عنوان الدراسة" 
 ـٕٜٚٔ: سنة النشر. 
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تقاؽ اخلط العريب، عرضت ىذه الدراسة نشأة اخلط العريب قبل اإلسالـ، موضح ادلصادر العربية القددية يف اش -
 .ىو أقرب إىل الواقع، مستندان إىل دالئل كأسس علمية ثابتة ما

يذكر ادلؤلف إف ىذه الدراسات العلمية احلديثة، القائمة على مقارنة األجبديات السامية اجلنوبية بغَتىا من  -
دلذاىي اليت صلدىا يف إىل الكتابات اليت اكتشفت حىت اآلف، ال تؤيد ىذه ا داألجبديات اآلرامية، باالستنا

مصادرنا العربية، على أف الدراسات ادلقارنة رجحت أف اخلط العريب قد أشتق من اخلط النبطي، بل ىو أخر 
موضح من ىم األنباط ككيف أغاركا على األرامُت كربضركا حبضاراهتم كاقتبسوا عن  .شكل من ذلك اخلط

صفاتو اخلاصة بو، فهو يشبو اآلرامية دبا فيها من  اآلراـ خطهم، مث مضى ىذا اخلط يف التحسُت، كصار لو
تربيع، كيبتعد عنها دبا ظهر فيو من ميل إىل االستدارة، كأخذ يبتعد شيان فشيان عن اخلط اآلرامي كيشبو الكتابة 

العربية اجلاىلية اليت ظهرت فيما بعد، كدلا جاء القرف اخلامس ادليالدم كانت النبطية يف طريق الزكاؿ كما 
ح من خالؿ النقوش اليت عثر عليها، ككيف سلك اخلط النبطي عن طريق القوافل التجارية بُت مكة تتض

ككاف من الطبيعي أف يأخذ عرب احلجاز اخلط النبطي، كيطوره، ذلك ألف األنباط كانوا أكثر . كيثرب كالشاـ
ظران لالتصاؿ ادلباشر حضارة من عرب احلجاز، فأثركا يف ىؤالء، كأقتبس عرب احلجاز خطهم من أكلئك، ف

كأصبحت الكتابة منتشرة يف مكة قبل اإلسالـ، ألهنا مركزان ذباريان، . هبم، أثناء رحالهتم الدائمة إىل الشاـ
أزبذ لنفسو كتاب، للتدكين اآليات القرآنية كأمورىم العامة،  كأطلق عليو اخلط ادلكي، فلماء جاء الرسوؿ 

 ".ادلدين"تعليمها، كيف ادلدينة ظهر ىذا اخلط كمسي باخلط كلقد حَث على نشر الكتابة العربية ك

 
كما كضح مراحل الكتابة العربية اليت مشلت على النقوش احلجرية كعلى الرؽ يف كتابة الشواىد كادلصاحف  -

اليت سجلت يف عهد اخللفاء الراشدين كما طرا عليها من تغَتات كإصالحات، كاف ذلا األثر األكرب يف تطور 
، بدأت الفتوحات اإلسالمية، كأتصل العرب ببالد أكثر حضارة، ككانت كبعد كفاة الرسوؿ  .العربيةالكتابة 

البصرة أك مدينة إسالمي، كقد نقل العرب القادموف من ادلدينة خطهم الذم عرفوه، إىل ىذه ادلدينة اجلديدة، 
ر كأدخل عليو التحسُت، كصار يف حُت ظلت ادلدينة كمكة تكتباف باخلط ادلنسوب إليها، فما لبث أف تطو

، كالشائع أف اخلط الكويف ىو اخلط اليابس، لكن التحسينات الفنية اليت خضع ذلا "الكويف"يسمى باخلط 
 .صبغتو دبسحة جديدة من اذلندسة كاإلتقاف، حىت سبيز عن اخلط احلجازم

 
 

 :الباحلة من ىذه الدراسة من خاللاستفادة        
 

إىل احلجاز، كمسيت بادلدف اليت كصلت  كانتقلتبة العربية اشتقت من اخلط النبطي، التأكيد على أف الكتا -
غليها كاشتهرت فيها، كانتقاذلا إىل خارج شبو اجلزيرة العربية بعد انتشار اإلسالـ كالفتوحات اإلسالمية، كنسبة 

 .، كىناؾ جود كحسن، كانتشر باسم ىذه ادلدينة"الكوفة"إىل مدينة ( اليابس)اخلط 
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  (إبراىيم ضمره)دراسة 
 اخلط العريب جذكره كتطوره" : عنوان الدراسة" 
 ـٜٛٛٔ: سنة النشر. 

 

تناكلت الدراسة معرفة جذكر كأصوؿ اخلط العريب ك تطور الكتابة العربية عرب العصور كالصور اليت ظهرت عليها  -
ركايات تتفق  اط العريب، منوعرضت الركايات التارخيية عن أصل اخل .من الطور الصورم إىل الطور اذلجائي

على رأم كاحد كىو انتقاؿ الكتابة العربية من اجلنوب إىل الشماؿ كسيادة اخلط ادلسند أثارىم ادلكتوبة دكف 
ىناؾ ركايات تشَت إىل أصل اذلجاء يف حركؼ  كربديد أصل احلرؼ كالرسم الذم كاف عليو يف ذلك الوقت، 

 .األخرل ذكرت عن مصادر تارخيية تكالعديد من الركايا......عن اخلط السرياين قاللغة العربية، كأخذ

 

اخلط العريب من خالؿ النقوش كالكتابات القددية كمراحل تطورىا عرب العصور، حيث النقوش  ةتتبعت الدراس -
  .د اخلط ادلسند ىو احلمَتم كفركعواليت عثر عليها تفيد بأف اخلط الذم عرفو العرب بع

 
كيبدك التطور الذم . مقور كمبسوط: كانت على نوعُت ثا إىل مشاؿ اجلزيرة العربية، حيتؤكد ادلصادر انتهاءه -

طرأ على اخلط العريب كاضحا يف صدر اإلسالـ إىل العصر األموم كالذم يظهر من خالؿ التجويد يف كتابة 
.  نوعالقراف الكرمي ، فصي الكتاب على ملكاهتم على اخلط الكويف بأنواعو حيث كصل ما يقرب سبعُت

 
: استفادة الباحلة من ىذه الدراسة من خالل

 
التعرؼ على سلسلة اخلط العريب كجذكرىا كانتقاذلا كصوالن إىل األنباط الذين اختلطوا بعرب احلجاز كانتقلت  -

. العربية القددية كمن مث إىل العربية احلديثة إىلمن النبطية 
 
 

: بالخط الكوفي أ نواعومرتبطة دراسات  -ب
 
  (:إبراىيم جمعة)دراسة  
 دراسة يف تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر" :عنوان الدراسة ."
 ـٜٜٙٔ :سنة النشر. 

 

ىذه الدراسة تناكلت تطور الكتابات الكوفية على األحجار يف مصر اخلمسة األكىل للهجرة كاختَتت الكتابات  -
مقارنة ذلذه الكتابات يف بقاع أخرل من العامل ادلكتشفة يف مصر ، مع دراسة " شواىد القبور"على األحجار 

اإلسالمي، كتناكلت الكتابة قبل عصر الكوفة، كاشتقاؽ اخلط العريب كأمساؤه األكىل كتسمية اخلطوط بأمساء 
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إقليمية، كتناكؿ الباحث اجلهود الفنية اليت بذلت يف دراسة اخلط اليابس الذم عرؼ عند علماء اآلثار اإلسالمية 
كقد خالف الباحث مؤرخو الفنوف ((. التذكارم))تسميتو باسم الكويف كاصطلح على ((.ط الكويف اخل)) باسم 

من األفضل تقسيمها حبسي ما كانت تؤديو من  ءاإلسالمية يف تقسيمهم للكتابات الكوفية حبسي ىيئتها، كرا
: كظائف إىل

. خط التحرير ادلخفف(ٔ)
. اخلط الثقيل(ٕ)

(. اليابس)الكويف التذكارم(ب)كويف ادلصاحف    ( أ) :كتقسيم اخلط الثقيل إىل
: خط ثقيل كبَت احلجم، يكتي كينقش بقصد البقاء على الزمن، كيشمل" الكويف التذكارم" 
النقوش الشاىدية  -
النقوش التأسيسية   -
. النقوش ادلعمارية-

 
الكويف ـ زخارؼ اخلط ، ككثرت استخدا(زخارؼ بنائية)خرجت النصوص الكتابية عن صفتها إىل صفة أخرل  -

الدقة،  غعة كادلثلث، رتبت فيها احلركؼ ترتيبا ىندسيا، باؿة ادلباين، منها ادلستطيلة كادلرب، يف زخرؼ(ادلزكَّل)
ك تتبع الباحث مراحل تطور الكتابات  ".التذكارية ادلعمارية"بالنقوش ( ادلزكَّل)الكويف اخلط  طكارتي

كما عرضت الدراسة احلركؼ اليت حلقتها . بشواىد كنقوش مؤرخة على مر العصور كدلل هبا" التذكارية"
الزخارؼ منذ هناية القرف الثالث اذلجرم يف الكتابات التذكارية يف مصر، كىو زلاكلة زخرفة هنايات احلركؼ 

كخيتم ىذا القرف نوع جديد من الزخارؼ ىو . على تسميتو بالتفطيح حبزخارؼ كرقية أك فصية أك ما أصطل
اخلامس، فتمتاز بصفة عامو بانبعاث فركع نباتية يف مواضع  فأما نقوش القر(. النوف كالراء كالواك) ات ثٍت عرؽ

منتصف القرف اذلجرم بدأت الزخارؼ الكتابية تظهر على ادلباين  كما تناكلت ، كيف.  مل تكن مألوفة من قبل
 .كالتحف

 
: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل

 
قبل عصر الكوفة، كاشتقاؽ اخلط العريب كأمساؤه األكىل كتسمية اخلطوط بأمساء إقليمية، كاجلهود  تتبع الكتابة -

 ((.اخلط الكويف)) الفنية اليت بذلت يف دراسة اخلط اليابس الذم عرؼ عند علماء اآلثار اإلسالمية باسم 

 كانت تؤديو من كظائف، من األفضل تقسيمها حبسي ما  ءتقسيمهم للكتابات الكوفية حبسي ىيئتها، كرا -

منحدر من ( ادلزكَّل)الكويف ك اليت يتضح للباحثة من ىذا التقسيم الوظيفي ألنواع اخلط الكويف أف اخلط 
كاليت بدأت ( ادلعمارية)أحد ىذه النقوش التذكارية ( ادلزكَّل)اليابس، خط ثقيل كبَت احلجم ك( اخلط التذكارم)

. تظهر يف زخرفة ادلباين
، من زخرفة كذبويد كقد ساعد على ذلك أف "التذكارم"تطور الكتابة الزخرفية ما حلق اخلط تتبع نشأة ك -

 .األجبدية العربية صاحلو بطبيعتها لألغراض الزخرفية
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 ( كامل البابا)دراسة
 ركح اخلط العريب": عنوان الدراسة" 
 ـٜٜٗٔ:سنة النشر. 

 
حثُت، العلماء ادلسلمُت كادلستشرقُت، كما عرضت ما توارد على لساف البا اتناكلت منشأ الكتابة العربية، ـك -

عرفو العرب األكائل نوعُت سلتلفُت من الكتابة، اخلط الكويف كاخلط التحرير كما يفدنا يف البحث احلايل 
، كىو خط جليل جاؼ كثَت الزكايا ديتاز بالًتبيع كاليبس، كتي هبا (ادلزكَّل)باخلط الكويف( اجلزء اخلاص)ىو

يف ادلصاحف عرضت لوحات مؤرخة من اآليات القرآنية : تبعت الدراسة تطور اخلط الكويفكت. ادلصاحف
كتبت باخلط الكويف، كمن أنواع اخلطوط الكوفية القددية كتي هبا بعض ادلصاحف اخلط الكويف ادلائل كخييل 

يف الكتابة على جرل ادلسلموف  ديف األحجار القربية، ؽ(. Italique)للناظر ألكؿ مرة انو خط أجنيب مائل
الكتابات الكوفية ادلؤرخة اليت (الشواىد)على غرار عرب اجلاىلية، فتناكلت ( الشواىد)األحجار القربية 

كردت  ديف العمالت النقدية، ؽ. تطورت من البدائية كالضعف كاالضطراب اىل االنتظاـ كالنهايات ادلزخرفة
 .الغَت منقوطمجيع الكتابات اليت كتبت على العمالت باخلط الكويف 

 
حيث عُتَن بو ادلسلموف أكثر من أم آية من ( البسملة)باخلط الكويف من  باستعرضت الدراسة أركع ما كت -

كما أبتعد ادلسلموف عن التزيُت بالتماثيل كالصور كعكفوا على . القراف الكرمي، جاءت يف صور رائعة اجلماؿ
من مجاد اىل نبات تنبثق عنو أغصاف كأكراؽ  قره، كحوؿحرفهم الكويف فجندكا كل طاقاهتم الفنية يف سبيل تطوم

كأزىار فكانت حصيلة ىذين العنصرين اخلطي كالنبايت ما يسميو الغربيوف باألرابسك 
(Arabesques.)كبالرغم من طغياف . كىكذا أصبحت الكتابة كسيلة للتزيُت كما ىي كسيلة للمعرفة

موضة العصر )من سباتو العميق يف أكائل الستينات كأصبح  األقالـ العربية على اخلط الكويف إىل أنو أفاؽ
فشاع استعمالو يف الكتي كاجملاالت كاجلرائد كالالفتات أغلي البالد العربية،كأصبحت تكتي بالكويف (.

: كتعليل ىذا االنبعاث فيعود. ادلبسط
. إىل ما يتحلى بو اخلط الكويف من بساطة ذبعلو سهل القراءة( ٔ
. على حركفو من جالؿ يليق بالالفتات الكبَتةإىل ما يبدك ( ٕ
. خطاط  إىل سهولة كتابة حركفو، فهي ترسم بادلسطرة كادلثلث كالبيكار، كال حاجة إىل كتابتها على يد ( ٖ

 
 

: استفادة الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

 .االستفادة من عرض الباحث لنشأة الكتابة العربية كأشهر أقالمها -
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الذم كأكي عصرنا احلاضر كسبيز عن باقي ( ادلزكَّل)الكويف طور اخلط الكويف كأنواعو كمنو التعرؼ على ت -
 .األنواع دلا يتمتع جبماليات حركفو

 
 

(: المزأَّى)نشوء فكرة الخط الكوفي مرتبطة بدراسات  -جـ 
 
 ( سامي  حمد عبد الحليم إمام)راسة د
 كتابية دبنشآت ادلماليك يف القاىرة اخلط الكويف اذلندسي ادلربع حلية: "عنوان الدراسة" 
 ـٜٜٔٔ/ىػٕٔٗٔ :سنة النشر. 

 
كاستعمالو كعنصر زخريف على ((ادلزكَّل))الكويف اذلندسي ادلربع  طاخل، تناكلت الدراسة أحد أنواع اخلط العريب -

الثاين من  مل تعرفو القاىرة إال منذ عصر ادلماليك يف النصف ثالعمائر كالتحف الفنية يف العصر ادلملوكي، حي
 (.النصف الثاين من القرف الثالث عشر ادليالدم)القرف السابع اذلجرم 

 
كتتبع الباحث الكتابات الكوفية اذلندسية ادلربعة دبنشآت ادلماليك كدراستها دراسة ربليلية نظرية كتناكذلا  -

اضعو ادلختلفة يف كل موضحان مو.بالدراسة التفصيلية الذم تقـو عليو احلليات الكتابية بكل منشأة معمارية
كبياف .منشأة منها سواء من خارجها أك داخلها ، ذاكر عبارتو كنصوصو الدينية ، كطريقة تنفيذه صناعيان 

كتتبع الباحث اجلذكر األكىل للخط الكويف قائم الزكايا،  .تفاصيل تشكيالتو الزخرفية كترتيي سطوره الًتبيعية
اف كالعراؽ يف شرؽ العامل اإلسالمي خالؿ العصر السلجوقي ،ال شاع استخدامو يف زخرفة العمائر يف إير دؽ

 .سيما يف زخرفة ادلساجد منذ منتصف القرف اخلامس اذلجرم

 
إىل تأثر الفنانُت اإليرانيُت باألشكاؿ كالزخارؼ الصينية ( ادلزكَّل) الكويف ظهور فكرة اخلط ؼيرجح ادلؤؿكما  -

بو شكل ادلربعات األمر الذم أدل إىل تربيع حركؼ اخلط الكويف ادلتداخلة فما بينها ما يشمتعددة األضالع 
 . يف إيراف

 

 ةاستعرضت الدراسة ادلسميات ادلختلفة للخط الكويف اذلندسي ادلربع باللغة العربية كاللغات األجنبية، كطريق -
فنانوف التطبيقيوف الصناعية ادلختلفة اليت استخدمها اؿ ؽتنظيم اخلط الكويف ادلربع داخل الشكل ادلربع، كالطر

يف العصر ادلملوكي يف تنفيذ الكتابات الزخرفية على جدراف ادلنشآت ادلعمارية يف القاىرة كمكونات ىذه 
كذبميلها كالتربؾ الزخارؼ اخلطية من نصوص دينية كاذلدؼ من نقشها على ادلنشآت ادلعمارية ىو ربليتها 

كويف قائم الزكايا كبعض مناذجو ادلبكرة يف شرؽ العامل كما استعرضت أقدـ األمثلة للخط اؿ. بوجودىا عليها
 .اإلسالمي
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: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

كانتشارىا، كاالستفادة من ربليل الباحث لنقوش الكتابات ادلزكية على ( ادلزكَّل)الكويف تتبع نشوء فكرة اخلط  -
 .كتعدد صورىا( ادلزكَّل)الكويف ركؼ العمائر كادلباين اإلسالمية، يف التعرؼ على أشكاؿ ح

 

 (: محمد محمد علي موسى)دراسة
 الكنز ادلوصوؼ بإحياء اخلط الكويف" :عنوان الدراسة" 
 نوع الدراسة :
 ـٜ٘ٛٔ :سنة النشر. 

 

تناكلت الدراسة اجتهاد الباحث كالوقوؼ على نشأة أحد أنواع اخلط الكويف، كتطوره كمصادره كما كرد هبا  -
الكنز ادلوصوؼ ))حوؿ اخلط العريب، من خالؿ ربليل الباحث لفيلم سلطوط بعنواف  من مسميات كأراء

، الذم يتضمن كتابات كتبت خبط ىندسي ال عالقة لو باخلط الكويف اللُت كاف تعدد ((بإحياء اخلط الكويف 
 ،((ادلركن الكويف))،((الكويف الًتبيعي)) ،((الكويف اذلندسي )) مسمياتو كالشكل كاحد من ىذه ادلسميات 

ككلها مسميات كصفية ال موضوعية كقد شاع ىذا النوع من اخلط  ،((الكويف ادلتعامد)) ،((الكويف ادلزكَّل ))
،ليس من كضع خطاط صاحي ((الكتابة )) على األبنية ضمن كحدات زخرفية ىندسية كىذا النوع من

كىو .  تذكر نشأة ىذه اخلط أك موطنوجيعلو موضوع للدراسة الف ادلصادر مل(( الباحث))كىذا رلرد رأل .قلم
لو حساباتو الرياضية كاذلندسية كاعتماده على التباين اللوين كالضوئي بُت (( خط ىندسي زخريف معمارم))

بادلخطوط من كحدات ك  دقاـ الباحث بتحليل ما كر. الظل كالنور متعذر القراءة لتداخل حركفو كتشاهبها
: دلخطوط ما يليتكوينات، كذكر أىم ما ديتاز بو ا

: ربديد ادلساحة:أكالن 
. توزيع كلمات النص ادلختارة داخل مساحة زلدكدة كإجياد عالقة تركيبية ذلذه الكلمات

: النصوص ادلختارة:ثانيان 
((. أقواؿ متصوفة(())شعر(())حديث نبوم (())آيات فرانية))يتضمن ادلخطوط نصوص من 

خرجت عن الشكل اذلندسي احملدد إىل أشكاؿ مبتكرة دكف  معاجلة النصوص كإجياد تكوينات جديدة:ثالثان 
. اإلخالؿ بالتكوين

تكوينات  سبتاز اخلطوط باف ذلا كظائف ثنائية ذبمع بُت اخلصائص الفنية، من حسابات ىندسية، إىل:ابعان ر
من االذباىات قد يستفاد منها يف العديد  جاني كوهنا كتابات ذلا مدلوالهتا اللغوية، كاليت زخرفية مجالية، إىل

. الفنوف التشكيلية كالتطبيقية احلديثة، يف
كاستكماالن للبحث قاـ الباحث  .تضمنت الدراسة لوحات تفصيلية دلراحل كتابة ادلخطوط، مع رسم توضيحي -

 .كمصادره(( ادلزَّكل))إلية لنشأة اخلط الكويف ابادلقارنة بُت علماء ثقات كذكر نتائج ما توصلو
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: ىذه الدراسة من خالل استفادت الباحلة من
 

كمصادرة كالتسميات اليت أطلقت على ىذا النوع من اخلط، كالتعرؼ ( ادلزكَّل) اخلط الكويفالتعرؼ على تطور  -
 .على شليزاتو كأسس تنظيم كتاباتو

 .كطرؽ تنظيم كتاباهتا( ادلزكَّل)الكويف التعرؼ على اخلصائص الشكلية للحرؼ  -

 
 

: للحرف العربي ات التشكيلية أالجمالية أالقيم البنائيةمقومتناألت الدراسات :  انياً 
 

بشكل ( المزأَّى)الكوفيألجمالية للخط العربي بشكل عام بالمقومات التشكيلية أا رتبطةدراسات م -  
: خاص

 
  ( مصطفى محمد رشاد)دراسة
 ادلقومات التشكيلية كاجلمالية للخط العريب: " عنوان الدراسة "
 سات كحبوثرللة درا: نوع الدراسة 
 ـٜٛٛٔ: سنة النشر. 

 
تناكلت ىذه الدراسة ادلقومات الشكلية كاجلمالية اليت تدعم طبيعة ىذه احلركؼ كتعطي للخط العريب  -

شخصيتو كتفرده، ذلك أف إدراؾ ىذه ادلقومات تفيد يف فهم طبيعة اخلط كتذكؽ الًتاكيي كالعالقات 
ت يف رلموعة الصفات الشكلية اليت خيتص هبا اخلط العريب اجلمالية بُت مفرداتو كأجزائو، كسبثل ىذه ادلقوما

 .كتنفرد هبا

 
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

التعرؼ على ادلقومات التشكيلية اليت تتمتع هبا اخلطوط العربية كتنفرد هبا، كمن خالذلا ديكن الكشف على  -
 .يف البحث احلايل( ادلزكَّل) الكويف مقومات احلرؼ

 
تلف مقومات التشكيل للحركؼ العربية باختالؼ تراكيبها، فاخلطوط اللينة زبتلف عن اخلطوط اليابسة تخ -

 (.ادلزكَّل) الكويف كمنها
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من خالؿ تفهم اخلطوط كأنواعها ( ادلزكَّل) الكويف زلاكلة التوصل إىل إدراؾ مقومات التشكيل احلريف للخط -
 .كإمكانياهتا التشكيلية

 
 
  ( عبده فتيبي عبد اهلل)دراسة
 دراسة نقدية ألثر التكنولوجيا احلديثة على القيم الفنية يف اخلط العريب كتذكقو": عنوا ن لدراسة" 
 رسالة دكتوراه: نوع الدراسة. 
 ـٜٜٚٔ: سنة النشر 

 

حث يف ىذه الدراسة بالتحليل النقدم للقيم الفنية جملموعات احلركؼ العربية اليت مت زبزينها يف برامج اقاـ الي -
يقابلها يف اخلطوط الًتاثية  الدراسة على اخلطوط العربية اليت ذلا ما اقتصرتالكتابة يف احلاسبات اآللية، كقد 

الثلث، الفارسي، الرقعة، الديواين، كالكويف، كعرضو على خرباء يف اخلط العريب إلعطاء ادلصداقية : كىي
العربية كذلك لبياف ادلراحل اليت مرت هبا التطورات اجلمالية  كالتأييد، كما تعرض الباحثة لنشأة كتاريخ الكتابة

 .حىت حصرنا احلاضر 

 

استعراض األدكات التكنولوجية ادلستحدثة ككقف منها دبا يساعد للحفاظ على اخلط العريب كقاـ من خالذلا  -
جديدة تعتمد بتجربة لتعديل احلركؼ التكنولوجية ادلشوىة من خالؿ برامج خصصت البتكار أشكاؿ حركفية 

التجريبية للباحث  النتيجةيف بنائها على القيم التشكيلية كالوظيفية، مستفيدان خواصها الفنية كاجلمالية، ككانت 
 .أنو ديكن تعديل بعض التشوىات ادلوجودة يف احلركؼ التكنولوجية

 
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

عدـ اإلخالؿ بأصوؿ  حث يف إدراؾ القيم اجلمالية كالبنائية، كزلاكلةتستفيد الدراسة احلالية من نتائج الي -
ادلزكَّل، حيث أف الباحثة يف ىذا البحث أف تستخدـ اخلصائص التشكيلية كالفنية ذلذا  كقواعد اخلط الكويف

يف الكواخلط يف التجربة الذاتية، لتصميمات زخرفية مستحدثة قائمة على القيم التشكيلية كاجلمالية للخط 
 .ادلزكَّل كقواعده الفنية

 
 
 ( عادل عبد الرحمن  حمد عشماأي)دراسة
 العالقة التشكيلية بُت احلرؼ العريب كادلربع كمدخل لتدريس التصميم" :عنوان الدراسة ."
 ـٖٕٓٓ: سنة النشر 
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غة للحوار احلركؼ العربية، كقد تطرقت ألمهية احلرؼ العريب كل تتناكلت تطور مجاليا ةكذبرييب ةدراسة ربليلي -

 .الًتاث ظكالتواصل بُت الشعوب العربية، كأداة حلف

 
: قسمت احلرؼ العريب إىل صورتُت مها -

، خالثلث، النس) ، كتتبعت الدراسة تطور كل منهما كصوالن إىل ((اللُت كاليابس))أك (( التقوير كالبسط )) 
(. التوقيع كأ ة، اإلجازة، الرقع، الديواينمالفارس
 

اسة ربليل دلقومات احلرؼ العريب كفعالياتو يف رلاؿ الفن التشكيلي، كأبعاده الفلسفية كالدينية كما تناكلت الدر -
إىل جاني تناكؿ الدراسة الىتماـ التشكيليُت جبماليات احلركؼ . كالعقائدية اليت تسمو بالركح اإلنشائية

 .ما أطلق عليو فن احلركفية كالعربية، أ

 
كتعريفو على أنو (ادلزكَّل )الكويف   حدكد البحث إىل مسات اخلط يف" بشكل خاص" قد تعرضت الدراسة  -

نوع من اخلط اليابس، الذم ينبثق عن أصوؿ اخلط الكويف، كسبيل حركفو إىل التضليع ، دبا تطفي عليو الطابع 
: ، كيتميز خبصائص عده، منها( القائمة ،احلادة ، ادلنفرجة) اذلندسي، كتستخدـ فيو الزكايا ادلختلفة 

التناظر   -٘التماثل    -ٗالوحدة اجلزئية ادلريعة  -ٖحسابات الفراغات  -ٕالتناسي اذلندسي   -ٔ
. التوازف -ٙ 

 
بكسر الواك، ( مّزِكم) باعتبارىا كلمة غَت دارجة، كتنطق أحيانان على أهنا ( مزكَّل)كما تناكلت الدراسة كلمة  -

كىذا كقد قاـ الباحث ". ذك الزكايا"كاك كتشديدىا، كتعٍت بفتح اؿ( مزكَّل) إال أف القراءة الصحيحة ذلا، ىي 
بإتباع ادلنهج التجرييب يف تتبع العالقات التشكيلية بُت احلرؼ العريب ك ادلربعة يف التصميم، حيث اقتصرت 

: أكال:  كعالقتو بادلربع، كقد تناكلت التجربة عدة متغَتات تشكيلية ىي( ادلزكَّل)أبعاد التجربة على احلرؼ 
. تصميم ادلفردة أك الوحدة

. متغَت التكوين كأبعاده: ثانيان 
 .احملاكر األساسية للتصميم

التكرار ادلنتظمة، التكرار ) التوزيع اإليقاعي للمفردة أك الوحدة، كاستخداـ أساليي التكرار ادلختلفة 
. اخلطة اللونية كأبعادىا: ثالثان  (باالنعكاس، التماثلي، ادلتوايل، احلر اإليقاعي 

 
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
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كخصائصو الشكلية، سبكن الباحثة من إدراؾ مقومات احلرؼ ( ادلزكَّل)الكويف التعرؼ على مسات اخلط  -
 .كمدل طواعيتها للتشكيل( ادلزكَّل)

 
 

  (  حمد محمد األبحر)دراسة
 عاصراخلط العريب كعنصر تشكيلي يف الفن العريب امل": عنوان الدراسة" 
 رسالة ماجستَت: نوع الدراسة. 
 ـٜٜٗٔ :سنة النشر. 

 

كيفية نشأتو القددية، كدكافع تطويره ، من خالؿ عرض تستعرض الدراسة ثراء القيم الًتاثية للخط العريب -
بقواعده كأصولو الثابتة، شلا أتاحت استخدامو يف شىت أمور احلياة فجذب مجاؿ حركفو كطواعيتها، الفناف 

أمهية تأثَت القيم الفنية للخط العريب، من خالؿ عرض أمناطو ادلستخدمة كادلعركفة، كما تناكلت ادلسلم، كما 
لكل نوع من مسات مجالية كفنية كتشكيلية، فاللغة العربية يف حركفها متفردة شليزتو عن باقي اخلطوط العادلية 

 .األخرل

كاليت من خالذلا ة دلعرفة األسباب كالدكافع دراسة ظاىرة استلهاـ اخلط العريب يف األعماؿ الفنية ادلعاصر -
 .أستعرض الباحث ربليل دلقومات احلرؼ العريب كفعالياتو يف رلاؿ الفن التشكيلي

الفنية التشكيلية كما ديكن أف تتمخص عنو يف ادلستقبل من فن حيمل  القيمك عن السماتكشفت الدراسة  -
كيي لغوم كشكل مرئي ديثل فعل تعبَت زلسوس يف كجداف مسات قومية مشًتكة كشليز دلنطقتنا العربية كىو كًت

 .اإلنساف العريب شلا خيلق جسران من التفاىم بُت الفناف كادلتلقي

 
: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل

 
تأثَت القيم الفنية للخط العريب من خالؿ عرض أمناطو ادلختلفة كما لكل نوع من مسات مجالية  -

 .كفنية كتشكيلية

 .ليل مقومات احلرؼ العريب كفعالياتو يف رلاؿ الفن التشكيليتح -

 

 
بشكل ( المزأَّى)دراسات تناألت توظيف الحرف العربي  في التصميمات الزخرفية بشكل عام أ:  اللاً 

: خاص
 

إدراؾ النظاـ البنائي للحركؼ كالقيم التشكيلية كاجلمالية كأساليي تناكذلا كاستخالص مقومات تشكيل اخلط  -
. لالستفادة منها يف التجربة اخلاصة للباحثة كتوظيفها يف التصميمات الزخرفية( ادلزكَّل)كويف اؿ

: بأسس تصميم أبناء التصميمات الزخرفيةمرتبطة دراسات  - 
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  ( عادل عبد الرحمن)دراسة
 مدارسو-طرزه -فلسفتو: التصميم" : عنوان الدراسة" 
 ـٕٚٓٓ/ ىػ ٕٛٗٔ: سنة النشر. 

 
ىذه الدراسة خالصة رلموعة من األحباث كالدراسات، لبحث مشكالت التصميم بُت الًتاث  قدـ ادلؤلف يف -

كادلعاصرة، كما يناقش العديد من ادلوضوعات الفنية حوؿ ماىية التصميم كرلاالتو، كارتباطو بنظم الطبيعة، 
ىل توظيف الوحدات كاليت تقـو ع-كقوانُت الكوف، كرلاالت التصميم بوجو عاـ كالتصميم الزخريف بوجو خاص

كعرفها على أهنا نسق . أك العناصر الزخرفية، يف ضوء النظم الزخرفية، لتحقيق غرض ما، مجاليان كاف أـ نفعيان 
 .العناصر كادلفردات التشكيلية الزخرفية، يتصف باخلياؿ كالتجديد كاإلبداع، كربقيق منفعة ما

 
تعرض لطبيعة العمل الفٍت كارتباط التصميم بالطبيعة كما ناقش ادلقومات الفنية كالتشكيلية للتصميم، كقد  -

األـ، اليت تعد ادلنهل العذب للمصمم، مستدالن بآيات قرآنية، ربث على التأمل كالتفكَت كالتدبر يف ملكوت 
 .اهلل، بعناصره كقوانينو كمجالياتو

 
ية كتعبَتية، ترتبط مقومات فكر/ النوع األكؿ: كما تناكلت مقومات التصميم، كاليت قسمت إىل نوعُت  -

بالطبيعة الفكرية للفناف، كىي كليدة إحساس دبوضوع التصميم، كمقدرتو الذىنية على التعبَت، كذبسيد الفكرة، 
. ربقق بالتايل الغرض من التصميم

يتمثل يف مقومات فنية كتشكيلية، تنقسم إىل عناصر تشكيلية، كأسس بنائية أك نظم : أما النوع الثاين -
الشكل -ادللمس-ادلساحة-اخلط-النقطة: )عناصر التشكيلية سبثل أجبدية التصميم، كىيإنشائية، كاؿ

: ، أما األسس البنائية كىي كالتايل(اللوف-الضوء كالظل-الكتلة كالفراغ-كاألرضية
 حر-متناقص-متزايد-غَت رتيي أك منتظم-رتيي أك منتظم: اإليقاع .
  ادؿ يف القوة الغَت متماثلةاتزاف متع-اتزاف متماثل أك السيمًتية: االتزاف. 

  تنوع -نسبة كالتناسي  -الوحدة 

 تكرار -تكرار متوالد-تكرار بالتناظر أك التماثل-تكرار بالتضافر-تكرار متبادؿ -تكرار بالتتابع ادلنتظم: التكرار
 .تكرار احلر اإليقاعي-تكرار بالتقاطع-بالتماس

 التضاد بُت العناصر  -احلركة كالسكوف -ىاهتااختالؼ طبيعة أك خصائص عناصر العمل كاذبا: السيادة
توجيو  -قرب العناصر أك بعدىا -كثرة أك قلة التفاصيل -تباين األلواف كاختالؼ درجاهتا -ادلضيئة كادلظلمة

 .مواضع العناصر يف اذليئة الكلية-نظرة الرائي إىل نقطة زلددة

. كتناكؿ تلك العناصر السابقة بالشرح كالتفصيل موضحة بأمثلة
: استفادة الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
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تفيد ىذه الدراسة يف التعرؼ على األسس البنائية كالنظم اإلنشائية لعناصر التصميم للعمل الفٍت، كعالقة  -
. اجلزء باجلزء كعالقة اجلزء بالكل يف التصميم

كتناكذلا يف التصميمات ( زكَّلامل) الكويف للحرؼ-االلتزاـ بتلك األسس يف التجربة العملية يف البحث احلايل -
. الزخرفية، تساعد باخلركج بتصميمات سليمة كناجحة

 
 

 ( إياد حسين عبد اهلل الحسيني) دراسة
 التكوين الفٍت للخط العريب كفق أسس التصميم" :عنوان الدراسة "
 ـٖٕٓٓ/ ىػٕٗٗٔ :سنة النشر. 

 
كأكؿ أشكاذلا، حيث النقوش اليت عثرت عليها تناكلت الدراسة نبذة تارخيية موجزة عن نشأة اخلطوط العربية  -

كىي ميزات الكتابة ، سبتاز دبيزتُت أساسيتُت، مها التدكير كالًتبيع_ السابع ادليالدم_يف القرف األكؿ اذلجرم 
 .قبل اإلسالـ كصدر السالـ

 
بُت  ةعالؽكما تناكلت الدراسة ربليل ادلكونات األساسية الفنية للخطوط العربية كفق أسس التصميم، كاؿ -

اعتبارىا أداة لتحليل اخلطوط العربية  ك، (التطابق، كالتشابو، التوافق، التدرج، التعارض، الوحدة : )العناصر
،ك االستفادة من نتائج ىذا التحليل يف (اخلط الكويف ادلصحفي، النسخ، كالثلث، التعليق، الديواين، الرقعة )

ربليلو ضمن أسس جديدة ليس . مالية كالتعبَتية للخط العريب بناء أعماؿ فنية تشكيلية ، تربز اجلواني اجل
فن ( )Calligraphy)من كونو عادلا تدكينا  قلقصور تقاليده ادلوركثة، كإمنا لإلفصاح عن مجالياتو، ينقل

 (. حيوية التعبَت)يؤدم كظيفة معينة ذلا عالقة خبدمة اإلنساف، إىل فن من أجل ( تطبيقي

 
النظرية كالتطبيق،  عُت من ادلصادر من اجل التوفيق بُت موضوعُت سلتلفُت، يفاحتاجت الدراسة إىل نو -

 . يف الفنوف التشكيلية كالتصميم كمجاليتهما ل، كاألخر(تارخيو كنشأتو، مجالياتو)يف اخلط العريب  ااحدكىم

 
يف التناغم  فتكمن يف درجة اإلتقاف كاإلجادة، كتكم كما عرضت اخلصائص اجلمالية يف اخلط العريب، كاليت -

ينبعث من إيقاع احلركؼ كتكرارىا، كاذباىاهتا، كما يكمن يف رقة أشكاؿ احلركؼ  مادلوسيقي اخلفي، الذ
 أطركحاتكأىم احملاكالت اليت أضفت على أشكاؿ اخلطوط خصائص مجالية كاضحة، من خالؿ .لتناسبها

 .ابن البواب كجهوده

 
اخلط العريب التشكيلي ذك )األعماؿ الفنية، تناكلت كما قاـ الباحث بتحليل بعض اللوحات اخلطية ك -

نوقشت فيها عناصر التشكيل اليت تعد ادلفردات األساسية لبناء العمل الفٍت، ابتداء بشكلو ( بعدين
ادلفاىيم التشكيلية من أجل استبداؿ حرفياتو ادلأثورة  ءالتجريدم كانطالقا من ابتعاده عن التعبَتية، كإضفا
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من خالؿ اخلصائص ادلشًتكة بُت اخلط العريب كالفن احلديث ،كفكرة العمل الفٍت ذات  جبماليات التشكيل
اخلصوصية العقائدية اليت تستند إىل الفكر اإلسالمي كدستوره القرآف الكرمي ،كمن خالؿ الشكل كالتصميم 

ليت ينتظم هبا العناصر اليت تكوف العمل الفٍت ،كاألسس ا قذك البعدين ،كمعاجلة لغة الشكل كفق ما تعٍت
،فكاف للخط اجملرد بصفاتو ادلتعددة ،كادلساحة ،كالفراغ،كاللوف مفاىيم سلتلفة يف تكوين اللوحة الفنية 

كىي امتداد لفكرة األعماؿ الفنية (اخلط العريب التشكيلي ذك ثالث أبعاد)كتضمنت الدراسة أيضا.اخلطية
جملسمة ذات قيمة دلسية فضال عن قيمتها البصرية، ا ةذات البعدين كاعتماد ربقيقها على األشكاؿ التجريدم

  .اخلطوط كالسطوح كالكتل كاحلجـو كادللمس كاللوف كفق أسس التصميم ةكمعاجل
 

: استفادة الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

ربليل التكوين الفٍت للخط العريب، كخاصة ادلقومات التشكيلية للخط العريب كفق عناصر كأسس زبدـ  -
 .حلايل، إلصلاز تصميمات زخرفية مدركسةالبحث ا

 

ربليل احلركؼ العربية كإمكانياهتا التشكيلية يفيد يف فهم تذكؽ تراكيي كالعالقات اجلمالية بُت مفرداتو  -
 . بشكل خاص (ادلزكَّل)الكويف  كأجزاء اخلط العريب بشكل عاـ ك

 
 

: في التصميمات الزخرفيةبوجو خاص  (المزأَّى)الكوفي  منهاتوظيف الخط العربي أبمرتبطة دراسات  -ب
 
  (  عادل عبد الرحمن  حمد عشماأي)دراسة
 مجاليات احلرؼ العريب اللُت يف التصميم :الدراسة اسم 
 ـٕٗٓٓ :سنة النشر. 

 
تناكلت مجاليات احلرؼ العريب، كقد تتبعت التطور التارخيي جلماليات اخلط العريب  ةدراسة ربليلية ذبرييب -

رف الثالث قبل ادليالد، بقياـ إمارة األنباط مشايل اجلزيرة العربية كارتباط أمهية اخلط العريب التارخيي، منذ الق
" ـ، بعد أف حارهبا الركماف، كانتشارٖٕٚاليت ظلت حىت " تضمر " بعمليات التبادؿ التجارم، مث قياـ إمارة 

ت الدراسة للكتابة عند العرب يف كما تطرؽ. اخلط ادلسند ادلعيٍت اجلنويب" كىجرة "اخلط النبطي اآلرامي 
مكة " العصر اجلاىلي، كاستخدامو يف األغراض السياسية كالتجارية، خاصة يف ادلدف التجارية، ككاف أمهها 

، فلقد كانت الكتابة أمران حيويان البد منو لقياـ حياة اقتصادية منظمة هبا ، كعنصران أساسيان من "ادلكرمة 
 .عناصر احلياة فيها
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اكلت الدراسة اعتناء اإلسالـ منذ نشأتو بالكتابة كتسجيل القرآف الكرمي ىذا االعتناء يف آية الدين كما تن -
، كقد (ٕٕٛ)صورة البقرة  يَأَيػُّمَها الذين اَمنُتواْ ِإَذا َتداَينتُتم ِبَدْينٍن ِإىَل َأَجلٍن مُّمَسمَّى فَاْكتبػُتوُتهُت : بأمر صريح

أشكاالن فنية بل أساليي، بعضها قاعدم ابتدئ مزجيان من الكويف تطورت مجاليات احلرؼ العريب بسرعة فأخذ 
 .كاحلجازم كاآلخر تزيٍت صرؼ استعمالو اخلط الكويف الذم كاف أحد خطُت عرفها العرب القدماء

 
، كالذم أطلق عليو فيما بعد اخلط "خط التحرير أك اخلط ادلدين " كما تعرضت الدراسة ألنواع من اخلط قبل  -

، ((التربيزم)) تناكلت الدراسة اخلط العريب ككتابة القرآف بو، حيث ابتكر اخلط الفارسي بيد  كذلك. الدارج
" الديواين " اذلمايوين  اكما ىو اخلط الكويف فأصبحت أكثر كضوحان، أما الًتؾ حولوا خط الرقاع كابتكرك

، أخرلكل نوع منها إىل أنواع كما ركزت الدراسة على تطور اخلط العريب إىل األقالـ الستة ادلعركفة كتفرع 
 –الديباج  –ادلقور  –ادلرسل  -احملقق : )) حيث تنوع النسخ كحده إىل أكثر من مخس عشر خطا منها

 ((.ادلسلسل –الطومار –ادلقًتف –احللية 

 
ؼ كتناكلت الدراسة تأثَت ىذا الفن على فنوف الغرب كصلاح الفنانوف األسباف يف القرف اذلجرم يف كتابة احلرك -

يف صورة تقًتب يف شكلها العاـ إىل اخلط الكويف كىم يزينوف مقاطعة بلنسية بكتاباهتم القوطية، شلا  ةالالتيٍت
يعد إرىاقا الستعماؿ احلرؼ العريب بشكل صريح يف فنوف العصر احلديث، كما تعرضت الدراسة لبعض فناين 

كيلي  ؿ، بوHOVER ركىو ؼ   ،TROXترككس " اىتموا جبماليات احلرؼ العريب مثل فالغرب الذم
PAUL KLEE . كمدخل للتجريي كقدمت رلموعة من ( خ، ط) كقد تناكلت ىذه الدراسة حريف

. التصميمات الزخرفية اليت تعكس خصائص احلرؼ العريب كمجالياتو، ك أمهيتو كمدخل للتصميم
 
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل
 

كشف اجلواني التحليلية كالتجريبية للحرؼ العريب، كمدل ثراء أساليبها الكشف على اجلواني التارخيي  -
 .كتناكذلا يف التصميمات الزخرفية

 .الكشف على اجلواني اجلمالية كالتشكيلية للحرؼ العريب كأسس بناء التصميمات الزخرفية -

 
 
  ( حاتم عبد الحميد عبد الرحمن خليل)دراسة
  ط الكويف كإمكانية توظيفها يف اللوحات الزخرفية لطالب كلية الًتبية القيم البنائية للخ"  :الدراسةعنوان

" الفنية
 رسالة ماجستَت : نوع الدراسة
 ـٜٚٛٔ :سنة النشر 
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القيم البنائية ادلنبثقة عن خصائص النظاـ البنائي حلركؼ اخلط الكويف  استخالصهتدؼ ىذه الدراسة إىل  -

حات الزخرفية ادلسطحة لطالب قسم التصميمات الزخرفية بطرزىا ادلتنوعة، هبدؼ توظيفها يف تصميم اللو
تتناكؿ الدراسة اخلط العريب من خالؿ تارخيو، نشأتو، أساليبو ادلتعددة بنوعيها اذلندسي  .بكلية الًتبية الفنية

 .كشركط اخلط اجلميل كأكجو ذبويدهكاللُت، مث ىندسة اخلطوط العربية كاعتبار صحتها 

 

ات العربية كاخلط الكويف من خالؿ عرض لتطور احلركؼ كالكتابات كالزخارؼ كما تناكلت تطور الكتاب -
كما تناكلت . الكوفية على النقوش يف القركف اخلمسة األكىل للهجرة، كما يتعرض دلراحل تطور اخلط الكويف

ة كادلتساكية األسس اذلندسية البنائية للكتابات الكوفية كزخارفها، متمثال يف الشبكيات اخلطية البسيطة ادلربع
 .بكية السداسيةالقياس أك ادلثلثة، كالش

 
كتعرض لكيفية توظيف اخلط . كما تناكؿ ربليل خلصائص النظاـ البنائي حلركؼ اخلط الكويف بطرزه ادلتنوعة  -

كتعرض  ةالعريب يف التصميمات الزخرفية كما تعرض لبعض أساليي التحديث يف اخلطوط العربية التقليدم
. لية للخط الكويف ككيفية استثمارىا يف اللوحات الزخرفيةللمقومات التشكي

 
: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل

 

 . التقليدية العربيةطور اخلط العريب كأنواعو كربليل القيم البنائية للخط كبعض أساليي التحديث يف اخلطوط ت -

 

( ادلزكَّل)بشكل عاـ كاخلط الكويف يف أنواعها  خلط الكويف كادلتمثلةتتبع تطور احلركؼ كالكتابات كالزخارؼ ؿ -
 .كمدل طواعيتو للتشكيل( ادلزكَّل)سبكن الباحثة من إدراؾ مقومات احلرؼ الكويف _ بشكل خاص 

 

األسس اذلندسية البنائية ادلتبعة يف كتابات أنواع اخلط الكويف كأساليبها التشكيلية، متمثال يف التعرؼ  -
كاستفادة الدارسة من اجلزء  .ربعة كادلتساكية القياس أك ادلثلثة، كالشبكية السداسيةالشبكيات اخلطية البسيطة امل
كقيمها التشكيلية كاجلمالية ككيفية استثمارىا يف اللوحات ( ادلززكَّل) الكويف  اخلاص بالنظاـ البنائي للخط

 .الزخرفية

يف ( ادلزكَّل)الكويف احلرؼ  راالستفادة من نتائج التجربة كذلك من خالؿ إمكانية توظيف كاستثما -
 .التصميمات الزخرفية كتنوع األساليي يف تناكذلا

 
 

  ( محمد عبد المحسن شيشتر)دراسة

 الوظيفة الزخرفية للحرؼ العريب كمدخل لتدريس التصميم يف الًتبية الفنية": عنوان الدراسة "

 رسالة ماجستَت :نوع الدراسة 
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 ـٜٚٛٔ :سنة النشر. 

 

تعرؼ على اإلمكانيات الزخرفية للحركؼ العربية من خالؿ األساليي الفنية ادلختلفة اليت هتدؼ الدراسة إىل اؿ -
استخدمها اخلطاطوف كالفنانوف يف أعماذلم، كما يهدؼ إىل التجريي يف إمكانية احلصوؿ على تصميمات 

. زخرفية باستخداـ احلركؼ العربية
 

، كأنواع كانتشارىاتطورىا ككيفية شأهتا، أصوذلا، انتشارىا، التارخيية للكتابات العربية، ف بدراسة تناكلت اجلواف -
اخلطوط اليت كجدت كىي اخلطوط اليابسة كاخلطوط اللينة، كما يتعرض لالىتماـ بتدريس اخلط العريب كفقان 

. األساسية للخطوط من خالؿ مدارس ربسُت اخلطوط، كأشهر أعالمهاألصولو، كميزاف حركفو، كالقواعد 
الذين ذلم الفضل يف كضع قواعد اخلطوط العربية  باألعالـكاني الفنية للخط العريب بدءان كما يتناكؿ اجل

. ادلختلفة، مت توضيح شركط اخلط اجليد، مع بياف ميزاف احلركؼ العربية حسي كل منط من أمناط اخلطوط
اللوحات اخلطية كما عرض أشهر أعماؿ الفنانُت اخلطية مع ربليل األساليي الفنية ادلستخدمة يف إخراج 

. ذات الطابع الزخريف
 

كاعتمدت فكرة البحث على استغالؿ ادلتغَتات اليت يتميز هبا احلرؼ العريب، كالتجريي فيها كمدخل للتدريس  -
التصميم الزخريف هبدؼ الوصوؿ إىل عالقات زخرفية ربقق عالقات متجددة يف التصميمات ادلبتكرة، حيث 

 تللحرؼ العريب بأمناط اخلطوط التقليدية اخلمسة بالدراسة كالتحليل، كقاـاستغل الباحث الوظيفة الزخرفية 
بناءان على قيمتو كشكل دكف ادلعٌت كالوقوؼ على ( التسع كالعشركف)الدراسة على التجريي يف احلرؼ العريب 

اؿ الًتبية الفنية، منها يف إنتاج اللوحات الزخرفية للطالب مج ةإمكانياهتا التجريبية عند تدريس التصميم، كاإلفاد
يتم فيها صياغة احلركؼ كاإلشكاؿ، إىل تكوينات ذات ( التجميع البنائي)كاعتمدت أعماؿ الطالب على 

لوحظت اعتماد اللوحات الزخرفية على احلركؼ ادلرنة يف التصميم دبا يتناسي مع  اىيئات تشخيصية، كم
 (.ادلزكَّية)الشكل كخلوىا من األحرؼ 

 
 

: من ىذه الدراسة من خاللاستفادت الباحلة 
 

كاليت  ديكن أف تكوف مدخال إلثراء  كتوظيفو يف التصميمات الزخرفية، االستفادة من إمكانيات احلرؼ العريب -
(. ادلزكَّل) الكويفالتصميمات الزخرفية يف رلاؿ اخلط 

لعريب على أيدم ، كتطور صورة احلرؼ االعرب اخلط العريب تشكيليان للفنانُت أساليياالستفادة يف تناكؿ  -
. الفنانُت باإلضافة إىل األساليي ادلختلفة يف تناكؿ اخلط العريب يف الًتاثىؤالء 
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  (حسن حسن  طو)دراسة  
 قابلية التحوير كخاصية فنية يف اخلط العريب ككمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية" :عنوان الدراسة "
 رسالة ماجستَت: نوع الدراسة 
 ـ ٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔ :سنة النشر 

 
هتدؼ ىذه الدراسة إىل دراسة كربليل خاصية قابلية التحوير يف اخلط العريب يف صورة رلموعة من التشكيالت  -

اخلطية احملورة، كذلك الستخالص األسس الفنية كالنظم البنائية اليت قامت عليها تلك اخلاصية، كما تتضمنو 
تؤكد ىذه األسس كالنظم، هبدؼ ربقيق صياغات من مقومات تشكيلية كمجالية ، كأساليي فنية للخط العريب 

 .تشكيلية خطية زلورة كاالستفادة منها يف إثراء رلاؿ التصميمات الزخرفية

 
يف اخلط العريب يف صورة رلموعة من التشكيالت اخلطية ( التحوير)تناكلت ىذه الدراسة ربليل خلاصية قابلية  -

اليت قامت عليها تلك اخلاصية، كما تتضمنو من مقومات  احملورة، الستخالص األسس الفنية كالنظم البنائية
 .تشكيلية كمجالية كأساليي فنية للخط العريب هبدؼ ربقيق صياغات تشكيلية مبتكرة كزلورة

 
: كتناكلت أنواع اخلطوط العربية -

: اخلطوط التقليدية الكالسيكية: النوع األكؿ   
(. قعة، الفارسيالكويف ،النسخ ،الثلث، اإلجازة، الديواين، الر)  
(: احلديثة)اخلطوط احلرة :النوع الثاين  
(. اذلندسي، اللُت، اذلندسي اللُت)   
 

كتناكلت خصائص ىذه اخلطوط كاليت سبيزت كل نوع من حيث صفاهتا التشكيلية، شلا ساعد الفناف يف أف  -
عربية الزخرفية حيث صنفت الدراسة سلتارات اخلطوط اؿ. يبتكر أشكاال زخرفية خطية تصويرية جديدة

: التصويرية، كقسمت من حيث الشكل
. تصوير الوجو اآلدمي أك األكضاع ادلختلفة لإلنساف: أشكاؿ آدمية 
(. كالفيل،كاحلصاف:األسد،كالنمر:)مثل  :أشكاؿ حيوانية
( احلماـ كالصقر:) مثل:أشكاؿ الطيور
(. الثمار كاألكراؽ ك الزىور:)مثل:أشكاؿ نباتية

( األباريق كاألكاين كأدكات احلرب ):مثل:أشكاؿ اجلماد
(.  ادلساجد كالكعبة ادلشرفة كالواجهات ادلعمارية:)مثل:أشكاؿ معمارية

 
احملورة، من خالؿ النظاـ يف صورة رلموعة من ىذه ادلختارات اخلطية ( التحوير)كتناكؿ ربليل كدراسة خاصية  -

األسس الفنية  ،ك(ادلنحنيات_ادلائلة_األفقية_الرأسية: )يف احملاكرالبنائي 
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،كمن خالؿ ادلقومات التشكيلية (إضافة_حذؼ_تكبَت_تصغَت_شفافية_تراكي_سباس_ذباكر):اإلنشائية
أسلوب :)،ك األساليي الفنية للخط العريب....(ضغط،ك مد،كبسط،:)كاجلمالية للخط العريب

....(. ،اجلولزلر،(التناظر)ادلرآة
 

: استفادت الباحلة من ىذه الدراسة من خالل 
     

يلتقي ىذا البحث بالبحث احلايل يف تناكؿ ادلقومات التشكيلية للخط العريب، إىل أهنا مل تتوسع بالدراسة  -
(  ادلزكَّل) الكويفكالتحليل يف مقومات اخلط 

،كاليت  ديكن أف تكوف مدخال إلثراء التصميمات الزخرفية (مزكَّية)ربوير حركات كأكضاع احلركؼ إىل خطوط  -
 (.ادلزكَّل) كويفاؿيف رلاؿ اخلط 

 
 

استفادت الدارسة بعض النقاط اذلامة من الدراسات ادلرتبطة السابقة عرضها، كاليت تتعلق دبوضوع البحث احلايل 
: كىي كالتايل

 
ككذلك ربليل القيم البنائية  (ادلزكَّل)الكويف االستفادة من اجلزء اخلاص بتطور اخلط الكويف كأنواعو كمنها  -

 .طور حركفها كزخارفها لكل نوعكاخلصائص الشكلية كت

 
كاليت ديكن من خالذلا هبا أنواع اخلط العريب  ادلقومات التشكيلية كاخلصائص اجلمالية اليت تتمتع معرفة -

 .يف البحث احلايل( ادلزكَّل)الكويف الكشف عن مقومات 

 

اخلطوط اليابسة  زبتلف مقومات التشكيل للحركؼ العربية باختالؼ تراكيبها، فاخلطوط اللينة زبتلف عن -
 (.ادلزكَّل) الكويف كمنها

 
 

 (.ادلزكَّل)الكويف استخالص النظم البنائية كاخلصائص الشكلية للخط  -

 
من خالؿ تفهم اخلطوط كأنواعها كإمكانياهتا ( ادلزكَّل)الكويف إدراؾ مقومات التشكيل احلريف للخط  -

 .التشكيلية

 
 .الكلبتصميم للعمل الفٍت، كعالقة اجلزء اإلدلاـ باألسس اإلنشائية كالبنائية لعناصر اؿ -

 



 - 33-  

التعرؼ على أساليي تناكؿ مقومات اخلط العريب يف التصميمات الزخرفية من خالؿ أعماؿ الفنانُت الذين  -
 .بوجو خاص يف أعماىم (ادلزكَّل)الكويف تناكلوا اخلط العريب بوجو عاـ ك

 
، كأساليي تناكذلا يف التصميمات (ادلزكَّل)الكويف كيفية توظيف كاستثمار ادلقومات التشكيلية للخط  -

 .الزخرفية

 
 .يف البحث احلايل يف التصميمات الزخرفية( ادلزكَّل) الكويف الوصوؿ إىل مداخل ذبريبية لتناكؿ اخلط -

 
 .إصلاز تصميمات زخرفية سليمة كفق عناصر كأسس التصميم -

 
عة كتذكؽ تراكيي كالعالقات اجلمالية بُت ربليل احلركؼ العربية كإمكانياهتا التشكيلية يفيد يف فهم طيب -

 . بشكل خاص (ادلزكَّل)الكويف  مفرداتو كأجزاء اخلط العريب بشكل عاـ ك

 



الثالث  الفصل
 
 

 (وتطورىا نشأة الكتابة العربية) 
 

دمة ـمق
نشأة الكتابة العربية في ضوء النظرية الحديثة :  ووًال 
 وارتقاؤىاتطور الكتابة العربية :  انياًال 

 انتشار الكتابة العربية:  الثاًال 

داخل الجزيرة العربية  -1
 خارج الجزيرة العربية -2

 سماء الخط العربي  مصدر ومظهر: رابعاًال 
  نماط الخط العربي: امماًال خ

خط النمخ -1
 خط الثلث-2

 (الرياسي)و( اإلجازة)خط التوقيع  -3

 خط الرقعة -4

 الخط الديواني والديواني الجلي -5

 (التعليق)الخط الفارسي  -6

 الخط الكوفي -7

الخط العربي في القرن العشرين  -8
( الحفاظ على الخطوط العربية الترا ية بقواعدىا الكالسيكية: )اوتجاه األول
( استخدام الحروف العربية كعناصر تشكيلية: )اوتجاه الثاني

 و وجو تجويده خط الجميللشروط ا: سادساًال 

" حيان التوحيدي يألب" شروط الخط الجميل :  ووًال 
" وبن مقلة"  وجو تجويد الكتابة وتحمينها :  انياًال 

 
 
 
 



 - 35-  

الفصل الثالث 
 (نشأة الكتابة العربية وتطورىا) 

 
 :دمةـمق

 
تابة العربية موغلة من ذك القدـ، كمهما يكن القوؿ ُب أصوؽبا كمنشئها فإهنا استقرت ُب ظالؿ اغبضارة أف الك

العربية كاإلسالمية، كسارت سَتىا نامية متطورة على ترادؼ العصور، حىت أصبحت سجالن إنسانيا حافالن بثقافات 
ع تطور مفردات اللغة العربية، كىو فبا جعلها ذا إذ أف تطور شكل اغبرؼ كاف متالزمان ـ .كمدنيات متنوعة كمتجددة

طابع قومي نشأة كتطور ضمن خصوصية اجملتمع العريب كمفاىيمو القومية، كال ينفي ىذا الدكر األساسي للعقيدة 
. اإلسالمية

 
ُب كمل تقتصر الكتابة العربية ُب ؾباؿ األداء على ما يكتب باللغة العربية كحدىا بل لقد كتب هبا لغات شىت 

عندما انتشرت الديانة  .آسيا كإفريقيا كأكربا، إذ استعملها الفرس كالًتؾ كاؽبنود كاؼباليو كاألسباف كغَت ىؤالء
اإلسالمية، كفتحت األمصار حلت الكتابة العربية ؿبل خطوط البالد اليت أصبحت تدين باإلسالـ، فلقي ذبويدان 

اؼبسلم يتفنن ُب ربسُت اػبط العريب كذبميلو، فتعددت أشكالو كأخذ اػبطاط  .ع فيو عدد من اجملودينكربسينان كبر
كلقد سعى إىل استحداث أنواع اػبط العريب  .كأساليبو ككضعت القواعد اػباصة بكل أسلوب، ك شركط إعداد القلم

زز كصور للكتابة العربية، تفًتض لكل نوع من أنواع اػبط خصائص كقواعد ثابتة، أتاحت ؾباالن فسيحان لكل ما يع
بأيب على ؿبمد بن )العرب مركران  ؿجهود اؼبتفضلُت فيو بفركؽ التجويد اليت تناؿ من خصائصو اعبمالية، منذ أكائ

كحبوثو ُب ( صباؿ الدين اؼبستعصي)ككنسبو ُب النقاط، ( بن البوابكا)كاعده اؽبندسية ُب رسم اغبرؼ، كؽ( مقلة
  .يطة هبا ككحدة الفنوفالعالقات التناسبية بُت أجزاء األشكاؿ كاألطر اؼبح

 
كلقد كاف التساع الدكلة اإلسالمية، كاتصاؽبا بشعوب كحضارات األمم األخرل ُب عهد الدكلة األموية " 

كالعباسية كما بعدىا من دكؿ إسالمية ككذلك السياحة كاالحتكاؾ الذم يتم من منطقة إىل أخرل ُب الداخل أك 
اؼبتنوعة،  اإلنتاجاتدعُت ُب ىذه الفنوف، أثر كبَت على القدرات الفنية ك ُب اػبارج، كتشجيع اػبلفاء كاألمراء للمب

ضمن احتفاظها بالنمط اإلسالمي اؼبتميز، حيث اختفت رسـو ذكات األركاح ك تصاكيرىا ككبتها، كتركزت بذلك 
(. 10: 13" )اعبهود الفنية اإلسالمية على ميادين أخرل مثل اػبط كالتشكيالت الزخرفية

 
ؤرخو اػبط العريب أف اػبط العريب ُب تواصل مستمر مع ماضيو، مع اإلفادة من قدرتو اؽبائلة على كيذكر ـ 

التنوع كالتشكيل، فللحرؼ العريب قدرة متميزة على التشكل كالتنوع اؼبستمر، ؼبا لو من مركنة انسيابية طيعة 
اغبرية ُب اط الكتابية، ككفرت ؽبم استجابت لنوازع اػبطاطُت اإلبداعية كاستحداثهم لضركب ـبتلفة من األًل

. استخدامو كعنصر تشكيلي
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: في ضوء النظرية الحديثةابة العربية نشأة الكت:  ووًال 
 
كإف  لقد تعددت اآلراء القديبة كاغبديثة، سواءن صدرت عن مؤلفُت عرب أك  أجانب، ُب منشأ الكتابة العربية، 

 "من اغبضارات القريبة اف نتاج التصاؿ أىل اغبجاز بغَتىم، إمبا ؾمل ينشأ أصالن من اغبجاز" اتفقت صبيعها على أنو
التجارية إىل الشماؿ كاعبنوب حيث كانت اؼبدنية كاغبضارة بعكس حياة  كذلك من خالؿ رحالهتم، (19: 46)

احمليطة  تلك األطراؼ الغنية ـاكرتونتيجة ؼبج"ية ُب الشماؿ كاعبنوب، البداكة ُب اغبجاز، ككاف اتصاؿ العرب باؼبدف
ُب ىذه التخـو خرجت بعض . بشبو اعبزيرة العربية ُب اليمن ككادم الفرات األكسط كسوريا كقبوع النبط كحوراف

القبائل العربية عن طبيعتها البدكية كعرفت نوعان من االستقرار كأخلدت إىل حياة جديدة كازبذت أساليب اغبضر ُب 
. (15 :23) "كثَت من طرائق اؼبعيشة كمظاىر العمراف

 
القبائل ربضران ما نزؿ منها على زبـو الشاـ لطوؿ عهدىا باالحتكاؾ حبضارة الركماف، ففي تلك كاف أكثر ك" 

اؼبنطقة اؼبمتدة من مشاؿ اغبجاز كخليج العقبة، كحيث يقع اآلف إقليم شرؽ األردف حىت منطقة دمشق، نزلت منذ 
كثيقة، كلن تلبث أف تكوف ؽبا ُب موطنها اعبديد كحدة  عيد قبائل من األعراض سبت إىل عرب اعبنوب بصلةبزمن 

جغرافية خاصة، كنشأت ؽبا ُب ديارىا ىذه ثقافة بعيدة عن ثقافة العرب اعبنوبيُت كعظم شأف ىذه القبائل بضعف 
قتاؿ اؼبتمدنة اجملاكرة ؽبا بوجو عاـ، كبفضل ما كسبتو لنفسها دبركر الزمن من مراف على اؿ ـكاألـ ةالدكلة الركماين

ـ ىم عرب أغاركا على إقلي" كمن ىؤالء كاف األنباط ك ،(16: 23)" كالتجارة كتكونت منها كحدات عربية سياسية
، كربضركا حبضاراهتم، كاستخدموا لغتهم ُب سائر شؤكهنم العمرانية، كاشتقوا ألنفسهم كاتصلوا باآلراميُت( آرامية)

(. 16: 25" )خطان من خطوطهم كتبوا بو
 
كأخذ (. 19: 20" )ػبط النبطي يشبو اآلرامية دبا فيها من تربيع، كيبتعد عنها دبا ظهر فيها من استدارةا"كأصبح  

كمل يأخذ طابعو اؼبميز إال ُب النصف األخَت من القرف األكؿ " اػبط النبطي يتطور إىل أف انسلخ من أصلها اآلرامي، 
(. 38-37: 43)" ألكؿ اؼبيالدمقبل اؼبيالد، كما مل يصبح قائمان بذاتو إال ُب القرف ا

 
 ، (19: 20" )ية اعباىلية اليت ظهرت فيما بعدأخذ اػبط النبطي يبتعد عن اػبط اآلرامي كيشبو الكتابة العرب"ٍب 

الؿ الكتابات اليت ترجع إىل ما قبل اإلسالـ كما كرد على لساف عفيف كتتأكد صحة ىذه اؼبعلومات من خ
: كىي( ـ1999)البهنسي 

 
ميالدم، كىي شديدة القرب من النبطية الثالث كاليت ترجع إىل هناية القرف ( ُب بصر الشاـ)أـ اعبماؿ  كتابة -1

: ، كنصها مايلي(1 -الشكل)كما ىو كاضح بػ 
(. ملك تنوخ)جذيبة ( مرىب)سلى ربو ( بن)فهر بو ( قرب)نفسو ( ىذا)دنو 
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قرب إمرؤ القيس بن عمرك ملك  ةشاىد كىيـ، 328 -300عاـ ، كاليت ترجع إىل(حوراف)كتابة النمارة  -2

(. 2-الشكل)عتقد أهنا كتابة نبطية كتبت بلغة عربية كما ُب كمُي ـ، 223كىي مؤرخة ُب عاـ العرب، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ، كىي كتابة عربية كلكنها بدائية كما 568 نبطي أم 463 ، كاليت ترجع إىل(حوراف-اللجاه)كتابة حراف  -3

(. 3-الشكل)ح بػ ىو كاض
 
 
 
 
 
 
 

( 1)شكل 
كتاب فن اػبط العريب  عن

 

( 2)شكل 
كتاب فن اػبط العريب عن 

 

( 3)شكل 
 كتاب فن اػبط العريب عن
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( 4)شكل
مقابلة اػبطوط العربية القديبة باػبط النبطي  

 أصوؿ اػبط العريب عن كتاب

" العريب القدمي_نبطي قدمي كنبطي متأخر، كاألخَت أقرب إىل اػبط العريب : اػبط النبطي إىل قسمُت كينقسم"
بل أف اؼبقارنة بُت اػبطُت النبطي كالعريب ُب أكؿ نشأة اػبط العريب يؤكد "  (.4-شكل) ، كما يوضحو(18: 10)

: قد حافظت على أشكاؽبا اليت كانت قيد االستعماؿ ُب القلم النبطي اؼبتأخر مثل (أم اغبركؼ العربية)أف غالبيتها 
الباء كاعبيم كاغباء كالالـ كالنوف كالكاؼ كالالـ ألف، كأف بعضها اآلخر كبا كبو التبسيط كاأللف كالكاؼ كالعُت 

 "كالسُت كالشُت كالراء كالتاء اؽباء كالداؿ كاؼبيم: كالقاؼ كالفاء، كأف أشكاالن جديدة ظهرت لبعضها اآلخر مثل
(47: 14.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، كاليت (18: 10(" )الكتابة العربية)كمنذ القرف اػبامس اؼبيالدم اضمحلت الكتابة النبطية كقامت بدالن عنها "

ية كمن ٍب إىل الكتابة اآلرامية كالنبطكذا انتقلت األجبدية العربية إىل كه (.لُت)، (يابس)انقسمت إىل نوعُت، نبا 
. اغبديثة العربية األكىل ٍب العربية

 
إف : اليت تقوؿ( التوقيف)انتفت صبيع النظريات اليت كانت متداكلة عن أصل اػبط العريب من نظرية "كبذلك 

على قطع من الفخار، كأهنا كانت كقفان ؽبم من عند اهلل، إال النظرية ( نوح)العرب كجدكا كتاباهتم بعد طوفاف 
اعتبار اػبط العريب اشتقاقان من اػبط اؼبسند اغبمَتم، خط التبابعة ُب اليمن، : اليت تذىب إىل( اغبمَتية)ة اعبنويب

من طي قاموا بوضع ىجاء العربية على ىجاء ( بوالف)أف ثالثة من : اليت تشَت إىل( اغبَتية)إىل النظرية الشمالية 
ء تعلمها أىل اغبَتة، كمن ٍب انتقلت إىل مكة كالطائف قبيل كعن ىؤال( األنبار)السريانية، كعلموا الكتابة ألىل 

(. 21: 23)" صاحب دكمة اعبندؿ( االكيدر)أخو ( بشر بن عبد اؼبلك الكندم)ظهور اإلسالـ على يد 
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(  5)شكل
مبوذج مشكوؿ أليب األسود الدكيل 

 ط العريبركح اخلعن كتاب 

 :وارتقاؤىا تطور الكتابة العربية:  انياًال 

 

كمل تنتشر ( )شاره إال بعد بعثة النيب مل يتم انت"إذا الكتابة العربية كاف لظهور اإلسالـ، األثر األكرب ُب تطور 
أسرل بدر فبن يعرفوف الكتابة أف ( )الكتابة انتشاران كاسعان بُت اؼبسلمُت إال بعد غزكة بدر، حُت أمر النيب 

كقد حظيت الكتابة العربية باىتماـ  (.11: 24" )يفتدكا أنفسهم بتعليم عشرة من صبياف اؼبسلمُت الكتابة
: كاف أكؽباؼ ىا ؿباكالت ُب تطويرإىلفلجئوا اؼبسلمُت 

 
 كىو ضبط الكلمة باغبركات حىت ال يلتبس إعراهبا كلتؤدم "اإلصالح األكؿ،  جوىر :الشكل بطريقة التنقيط

، (63: 32) "كقد ًب ذلك ُب خالفة معاكية، على يد أبو األسود الدؤيل"،  (21: 46" )اؼبعٌت اؼبقصود منها
، فكانوا يضعوف للداللة (الكسر، الضم الفتح،)عن اغبركات الثالثاط تنوب بوضع عالمات على شكل نق

على فتحة اغبرؼ نقطة فوقو، كعلى كسرتو نقطة من أسفلو، كعلى ضمة نقطة ُب مشالو، كترؾ السكوف بال 
(. 5-شكل)لتشكيل بطريقة النقط عالمة، كيظهر مثاؿ ا

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لتميز اغبركؼ اؼبتشاهبة ُب الح الثاين ُب خالفة عبد اؼبلك بن مركاف، كقد ًب ىذا اإلص (:التنقيط)اإلعجام

نتيجة كثرة التصحيف ُب القراءة كلكثرة األعاجم، ك قاـ بو نصر بن عاصم، ك وبى بن " رظبها كنطقها، كذلك
ألف نقط اغبركؼ جزء منو، ككانت اغبركؼ اؼبنقوطة طبسة   ،يعمر، كنقطت اغبركؼ دبداد الكتابة نفسها

، كقد بات ىذه اؼبرحلة على استحياء، ُب (23: 11" )أم غَت منقوطة-قي حركفان عاطلةباشر حرفان، كاؿع
 .القرف األكؿ اؽبجرم، كرسخ العمل هبا ُب القرف الثالث اؽبجرم، كبذلك َسلِمت اغبركؼ من أم تصحيف ؽبا
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( 6)شكل
. مقارنة بُت أشكاؿ النقاط ُب بعض اػبطوط العربية 

 التكوين الفٍت للخط العريب كفق أسس التصميم عن كتاب

ع على تفرد كل نوع بشكل أنواع اػبط العريب متعددة للخط العريب، حرص مُيبدعو ىذه األنوا كمع ظهور
 .خاص للنقطة اؼبستعملة فيو، كمل يوحد شكلها ُب صبيع األنواع، حرصاَ على سباـ اعبماؿ

   ـ من جعلها مدكرة كما ُب كازبذت النقطة أشكاالن تفنن هبا الكتاب فمنهم من جعلها مربعة كمنو
أجبد، ىوز، حطي، كلمن، )األجبدية ، كبعد ىذا اإلصالح تغَت ترتيب اغبركؼ العربية من نظامها (6-شكل)

، إىل الًتتيب اؽبجائي اعبديد، حيث صبعت اغبركؼ اؼبتشاهبة بعضها إىل بعض (سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ
(. 23: 11(" )اخل..أ، ب ت ث، ج ح خ، ) على النحو التايل

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 قد قاـ بو العامل الكبَت اػبليل بن أضبد ؼ"ىذا اإلصالح الثالث كاف  :التشكيل بطريقة الحروف الصغيرة

العصر العباسي فوضع مكاف النقط جرّات علوية كسفلية للداللة على الفتح كالكسر، كعرّب  ؿالفراىيدم ُب أكائ
( )عن الضمة برأس كاك الصغَتة، فإذا كاف اغبرؼ منونان كررت العالمة، كَعرّب عن السكوف بدائرة كرأس اؼبيم 

، كعن الشدة برأس سُت(  ) أك برأس جيم  ( )كعن نبزة القطع برأس عُت صغَتة ( )من كلمة جـز
كمل تزؿ طريقة الشكل متبعة (. )ترمز إىل اغبرؼ األخَت من كلمة قطع، كعن اؼبّد دبختصر  كلمة مد 

 (.47: 3" )ىذا إىل يومنا 
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( 7)الشكل 
. اغبرؼ العريب عنصران زخرفيان طيعان  

 اػبط العريبعن كتاب  

 

 ظهور أكثر من شبانُت خطان عربيان فقد حدث ؽبا تطورات كؿباكالت أدت إىل (:األقالـ العربية)الخطوط العربية 
، (التقوير)ـبتلفان منشأىم اػبطُت العربيُت األساسيُت ُب صدر اإلسالـ كنبا ُب االصطالح الفٍت، اللُت

كقد مرت كلتا الصورتُت السابقتُت للكتابة العربية بأطوار من التطور صوب اإلبداع اعبمايل، (. البسط)كاليابس
، كنوع آخر يبيل إىل الليونة (اػبط الكوُب)ك االستقامة كالًتبيع عُيرؼ فيما بعد األكؿ ىندسي يابس يبيل نح

(. خط النسخ)ستدارة عرؼ باسم كاال
 
 أدرؾ الفناف اؼبسلم أف اغبرؼ العريب يتصف باػبصائص " :الخط العربي عنصراًال من عناصر الزخرفة العربية

نية، ككثَتان ما استعمل اػبط استعماالن زخرفيان حبتان دكف وبقق األىداؼ الف اليت ذبعل منو عنصران زخرفيان طيعان،
أخذ اػبط العريب أشكاالن كأساليب فنية بعضها تزييٍت كاآلخر ك(.  "119: 3" )االىتماـ باؼبضموف اؼبكتوب

قاعدم، ككاف اػبط الكوُب ىو أكؿ اػبطوط التزينية، كما كاف ىناؾ خطوط زخرفية أخرل زخرفية كالطغراين 
أما األسلوب القاعدم فكاف ُب بدايتو مزهبان من الكوفة كاغبجازم ٍب ظهر الطومارم .  كالفارسيكالديواين

 (.42 -39: 8) "كالثلث كالثلثُت كالنصف ٍب الرقاع

 
اػبط العريب صورة تتضمن صوتان كمعنان كشكالن مرئيان، فيستطيع الفناف اغباذؽ ربويل الكتلة اػبطية إىل أشكاؿ ك

، كبذلك (اخل...شكل طار، شكل مركب)أك ؿبورة ( اخل....رم، بيضاكم، مربع، مستطيل دائ)زخرُب ىندسي
ا شكل زخرُب، كما يظهر ُب يستطيع استخداـ اغبركؼ سواء منفصلة أك متصلة كأساس أك موضوع للوحة الفنية لو

ال تعد كال ربصى على كجوه ( السيما اػبط الكوُب كأنواعو)، ىذا باإلضافة إىل إمكانية زخرفة اػبط(7-شكل)
. كلعل ذلك يرجع إلمكانيات اػبط التشكيلية
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 :انتشار الكتابة العربية:  الثاًال 

 
كمل ( )مل يتم انتشاره إال بعد بعثة النيب "إذا الكتابة العربية كاف لظهور اإلسالـ، األثر األكرب ُب انتشار 

أسرل بدر فبن يعرفوف الكتابة ( ) بعد غزكة بدر، حُت أمر النيب تنتشر الكتابة انتشاران كاسعان بُت اؼبسلمُت إال
 :فكاف ؽبا نصيبان ُب االنتشار، (11: 24" )أف يفتدكا أنفسهم بتعليم عشرة من صبياف اؼبسلمُت الكتابة

 
 :داخل الجزيرة العربية -1

 

ق، فَتل البعض أف اػبط انتشارية، كذلك اختلفوا ُب مكاف كما أختلف الباحثوف ُب أصل نشأة الكتابة العرب
كحوراف مع أىلها ُب ذبارهتم إىل األنبار كإىل اغبَتة عاصمة اللخميُت ُب كادم  سورياالعريب قد انتقل من مشاؿ 

كيرل البعض اآلخر أنو انتقل من حوراف . الفرات األكسط كمنو إىل دكمة اعبندؿ، فاؼبدينة كمنها إىل مكة كالطائف
-شكل)، (28: 10) " كىناؾ من يرل أف الرأم األكؿ ىو األرجح"، اؼبدينة كمكة إىل العال فشماؿ اغبجاز إىل

بأف الكتابة ُب العصر اعباىلي كفجر : أما اغبديث حوؿ انتقاؿ اػبط العريب إىل اغبجاز فيمكن استخالصو (.8
أقل من غَتىا  اإلسالـ القريب من عصر الرسالة احملمدية كانت على قدر ضئيل من االنتشار ُب مكة، كعلى درجة

فقد ركم أنو كاف ُب قريش فبن هبيد القراءة كالكتابة عند ظهور اإلسالـ سبعة "من اؼبدف أك بُت رجاؿ القبائل 
عشر رجالن منهم عمر بن اػبطاب كعلى بن أيب طالب كعثماف بن عفاف كيزيد بن أيب سفياف، كمن النساء اللواٌب 

عائشة بنت سعد اليت ركل عنها إهنا تعلمت الكتابة عن أبيها، كغَتىا الشفاء بنت عبد اهلل العدكية، ك: كن يكتنب
 (.28: 10" )من النساء ككاف اػبط اؼبستخدـ للكتابة ىو اػبط اؼبكي

 
عندما ازبذت مقران ػبالفة على بن أيب طالب أصبحت مركزا من مراكز ذبويد " الكوفة" كفبا يذكره اؼبؤرخوف أف 

الذم يعترب أكؿ خط عريب خرج من الفاربُت كانتشر بانتشار الدعوة  –اػبط الكوُب  الكتابة العربية، كاليها ينسب
كقد ظل ىذا اػبط الكوُب اؼبصحفي متداكال مفضال ُب كتابة كالـ اهلل اؼبقدس . اإلسالمية، ككتب بو اؼبصاحف

. خط النسخحىت هناية القرف الرابع اؽبجرم تقريبا عندما غلبو خط آخر استخدـ ُب كتابة القرآف ىو 
 

ك بانتقاؿ اػبالفة من الكوُب إىل دمشق كقياـ الدكلة األموية، انتقل مركز العناية بالكتابة العربية إىل الشاـ، كعٌت 
كالًتكيج ػبالفتهم، كاشتهر من ؾبوديهم . خلفاء بٍت أمية بأمر الكتابة إلدراكهم مكانتها ُب نشر الدعوة اإلسالمية

كىو الذم بدأ وبوؿ اػبط الكوُب، كىو الذم أخًتع القلم الطومار كالقلم اعبليل، كفبا فاخًتع أربعة أقالـ، " قطبو"
. يذكر عنو أنو كاف أشهر كتاب العربية ُب العهد األموم
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 :خارج الجزيرة العربية -2

 

اغبرؼ العريب  رة العربية؛ ككافقدر للكتابة العربية االنتشار ُب صدر اإلسالـ مصاحبة لغزكات العرب خارج اعبزم
كماف كاف للخط العريب قدرة التأثَت ُب البالد اليت . يُيكتب بو عدة لغات كؽبجات ُب آسيا كأكركبا كاؽبند كأفريقيا

من قدسية منزلتو كبديع رظبو، كيسر تناكلو كتابةن كقراءةن فأثركا كتابة لغاهتم بو، كاستغنوا بو  انبعاثافتحها اؼبسلموف 
. كؼ لغاهتمعن حر

 
 -لبلوشيةا -األفغانية -الفارسية)الفارسية، كانوا قبل الفتح اإلسالمي يكتبوف لغاهتم  اإلمرباطوريةففي  -

، كبدخوؿ اإلسالـ ُب أفغانستاف كبيشاكر ككردستاف كبلوخستاف (49: 18) باػبط البهلوم( الكردية
 .، استخدموا اغبرؼ العريب ُب كتابة لغاهتم(إيراف)كأرض فارس 

  

( 8)شكل 
خارطة توضح انتقاؿ اػبط العريب داخل اعبزيرة العربية 

 جذكره كتطوره: اػبط العريب عن كتاب
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ـ، كاؼبسلموف من التتار كاؼبغوؿ كالسالجقة، كبعض دكؿ البلقاف كبلغاريا كألبانيا 1929كُب تركيا حىت سنة  -
، ككل ىذه البقاع جعلت حركؼ كتابات (الًتكية الداغستانية كالكومكية)كتركستاف كأذربيجاف كلغيت داغستاف 

 .عن حركؼ لغاهتملغاهتم باغبرؼ العريب إثر دخوؿ اإلسالـ إليهم، كاستغنوا بو 

 

( حوايل ستة قركف)منذ زمن بعيد ( القرف العشرين ؿمليوف ُب أكائ 50أكثر من )كُب الصُت يستعمل مسلموىا  -
 .اػبط العريب ُب كتابة لغاهتم

 
( الرببرية الشحلية)اػبط العريب ُب كتابة لغتهم ( الرببر)كُب قارة أفريقيا، استعمل سكاف مراكش األصلُت  -

منذ أكاخر ( Kobyliالرببرية أك القبائلية )كتبوا بو لغتهم ( الرببر)زائر كاؼبغرب األصليُت ككذلك سكاف اِب
 .القرف األكؿ اؽبجرم، كأيضان سكاف بالد النوبة، ُب جنوب مصر بُت الشالؿ األكؿ كالرابع

 
اػبط العريب لكتابة كمنذ انتشار اإلسالـ ُب جزيرة جاكة اإلندكنيسية، ُب أكائل القرف التاسع اؽبجرم، استخدـ  -

ُب السند منذ فتحها ُب أكاخر القرف األكؿ  كاستخدـ، (جوف كىو فرع من لغة اؼباليومالب) اللساف اعباكم
( اؽبندستانية الشمالية)، (51، 50، 49: 18)االنتشار ُب اؽبند اللغة األكردية  كاسعةاؽبجرم، كمن اللغات 

. نبا تستخدماف من اغبرؼ العريب، ككال(اؽبندستانية اعبنوبية)كاللغة الدكنية 
 
يكتبوف لغاهتم ( القرف اؼباضي، شبانية ماليُت كيطلق عليهم جربتى ؿقدر عدد مسلميها ُب أكائ)كُب اغببشة،     -

، أك ؽبجاهتم اغببشية (Shoaاألكثر شيوعان ُب اعبزء اعبنويب اؼبسمى بالد الشوا  Amharicاألؿبرية )
ُب شرؽ اغببشة، ككذلك اغباؿ عند األمم  Hurrarionم، كأيضان اؽبرريوف باػبط العريب دكف اػبط اغببش

كأّمة اعباالّ أكثر الكوشيُت عددا، كقد قدموا من جنوب بالد  -كىم من أقدـ قاطنيها( آجوا)أُيّمة  -الكوشية
. اغببشة ُب أكئل القرف العاشر للهجرة

 
كؼ العربية إثر دخوؿ اإلسالـ إليهم، كقبل ذلك كانت كُب جزيرة مدغشقر تكتب اللغة اؼبلجاشية أيضان باغبر   -

. قاصرة على احملادثة فقط
 

 ، كىي من لغات (Sokoto)كتعرؼ أيضان بلغة سُيقطو ( Hausa)كُب غرب السوداف قبد اللغة اغبوسية  -
 .زنوج أفريقيا تكتب باغبركؼ العربية

 
إىل اؼبملكة اؼبغربية غربان كمن الساحل الشرقي  ناىيك عن األقطار اإلسالمية كألسنتها العربية من العراؽ شرقان  -

اعبنويب كالبحر األبيض اؼبتوسط حىت اعبمهورية السودانية جنوبان مركران بلبناف كسوريا كاحتواء كل دكؿ اعبزيرة 
 .العربية
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 :الخط العربي سماء در ومظهر مص: اًال رابع

 
: مصدر  سماء الخط العربي - 

: ٌب اختلفت مصادرىا، كتنوعت تسمياهتا فمنهاكثرت أظباء اػبطوط العربية اؿ
o  اؼبكي، كاؼبدين، كالكوُب، اغبجازم، الفارسي: الذم ظهر فيو مثلسمي باسم البلد .
o  اػبط األصفهاين، الكوُب الفاطمي، كالتونسي، كالقَتكاين، : الذم شاع فيو كانتشر مثلسمي باسم البلد

. كالفارسي، كاغبَتل، كاألنبارم، كاؼبصرم
o كاػبط الغزالين، الياقوٌب(اؼبستعصي)الياقوٌب، أك : الذم اخًتعو مثلاسم الخطاط سمي ب ، .
o  قلم النرجس، الثلثُت، كالنصف كالثلث: الذم يستعمل للكتابة مثلسمي باسم نوع القلم .
o  الطومار: الذم يكتب فيو مثلسمي بالنمبة لمماحة الورق .
o  دقلم العهو: الذم يؤدم فيو مثلسمي  بنوع العمل  .
o كوُب مورؽ كمزىر، أك اؼبرصع كاؼبخمل: اليت تدخل عليو مثل سمي بنوع الزخارف .
o  قلم اعبليل، كاؼبزكَّل كاؼبسلسل كغَته: مثلسمي باصطالحات وصفية  . 

 
: مظهر  سماء الخط العربي -ب
 

من اػبط منذ نوع يابس ك نوع لُت، كقد عرؼ اؼبسلموف ىذين النوعُت : رؼ للخط العريب نوعاف رئيسياف ىمعُي 
أف التدكير كالًتبيع ظاىرتاف متالزمتاف، كأصالف ثابتاف " "إبراىيم صبعة"يقوؿ ، (السابع اؼبيالدم)ألكؿ اؽبجرمالقرف ا

كستوضح  .،  كأف الفرؽ بينهما ىو فرؽ االستخداـ(52: 22)  "من أصوؿ الكتابة العربية ُب جاىليتها كإسالمها
: الدارسة ظبات كل نوع فيما يلي

  :الخط اللين -1
كىو الذم تكوف عراقاتو كما ُب معناىا منخسفة منحطة إىل أسفل كالثلث ك "خط مقور مستدير،  :سماتو

، مثل خط اليـواػبط الذم اقتضتو السرعة كالتبسيط، كىو يشبو النسخى اؼبعركؼ كيذكر أنو  (.15: 16")الرقاع
. اعبليالنسخ كالثلث كالتوقيع، كالفارسي، كالديواين كالديواين 

 
: الخط اليابس -2 

(. 15: 16)، )*( "ىو اػبط اؼببسوط اؼبَعربَّ عنو اآلف باليابس كىو ماال البساؼ كاكبطاط فيو كاحملّقق " :سماتو
. اػبط الكوُب بكل أنواعو مثل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
صّحت حركفو كبدا فيها التناسب، ككاف استعمالو اصطالح عاـ يقصد بو اػبط الذم  -ُب األصل -ؽاحملقّ ( *)

اليت وبتاج إنقاذىا الدارج الذم يستعمل ُب األمور ( اؼبطلق)عادة ُب األمور اعبسيمة، كىو هبذا اؼبعٌت عكس اػبط 
  (.83: 9)إىل اإلسراع، 
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 (9)شكل 
. بسملة كتب خبط النسخ للخطاط البشلى 

 صباليات اػبط العريب عن كتاب

( 10)شكل 
. ة كتب خبط النسخ للخطاط البشلىبسمل 

دراسة فنية ربليلية : صباؿ اػبط العريب عن كتاب
 تعليمية

 : نماط الخط العربي: ساًال خام

 
: خط النمخ  -1
 

عدة تسميات اؼبقصود بو ىو اػبط اؼبدّكر، كقد ظبي ب"
البديع، اؼبّقور، احملقق، كظبي بالنسخ الستخدامو ُب : منها

: 10")اؼبراسالت كاؼبعامالت التجارية كاستنساخ الكتب
كىو فرع من فركع قلم الثلث كلكنو أكثر قاعدية " (.95

 ، كاستخدـ ُب نسخ اؼبصاحف(55: 9" )كأقل صعوبة
(. 9-شكل )

ة، يؤكد على أدائو أف استمرارية تداكلو لقركف طويل" 
الوظيفي بطريقة تتعذر على بقية اػبطوط العربية، كذلك ألف 

حركفو سبتاز بوضوحها كاعتداؿ نسبها كانتظامها، كدقة 
أشكاؽبا، فبا يتولد عن اتصاؽبا فراغات تشكل إيقاعات 

منتظمة، كما سبتاز دبركنة كبَتة ُب اؼبد كالًتكيب فوؽ سطر 
زيعان منتظمان ؽبا، كيستخدـ فيو الكتابة دبا وبقق كضوحان كتو

الشكل بصورة معتدلة، وبقق سالمة القراءة، كالنحو، كتكتب 
نقاطو منفصلة عن اغبركؼ، كعن بعضها، كتوضع أحيانان 

 (.10-شكل)، (94: 11" )بصورة عاموديو فوؽ بعضها
كيعد اػبط النسخي من أسهل أنواع اػبطوط العربية ُب 

فانو " ُب عصرنا اغباضر، قواعدىا كأكثرىا استخدامان حىت
يعترب النوع األكؿ الذم يسهل استعمالو ُب تعليم الكتابة 

للمبتدئُت كفوؽ ذلك فهو يستعمل ُب الغالبية العظمى من 
(. 18: 44" )فة ؼبكائن الطباعةاألنواع اؼبختل

كقد ازدىر ىذا النوع من اػبط ُب العصر العباسي حيث " 
الكتب، كُب العلـو ترصبت كاستنسخت كالفت العديد من 

كافة، األمر الذم تطلب عمل الكثَت من النّساخ، فممن 
الضحاؾ بن عجالف، إسحاؽ بن : أشتهر من اػبطاطُت

ضبّاد حيث كتب األخَت للخليفة العباسي أبو جعفر اؼبنصور 
حيث كتب ؽبم ( ىػ169)ككلده اػبليفة اؼبهدم ( ىػ158)

(. 95: 10" )باػبط اعبيل
: خط الثلث  -2
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(11)شكل   
للخطاط كامل البابا كتبت خبط الثلث( علم بالقلم)    

ركح اػبط العريب عن كتاب  

(12)شكل   

خط ثلث جلي( اغبمد لويل اغبمد)   

 اػبط العريبعن كتاب 

 

(13)شكل   

كذج خبط ثلث يتشكل على شكل دائرةًل  

صباليات اػبط العريبعن كتاب   
 
 

 
يعترب خط الثلث أكؿ التطورات للخط النسخي القدمي 

ظبي " الذم كاف يكتب حبجم كبَت كيسمى خبط الطومار، 
بالثلث ألف عرض القلم الذم يكتسب بو، يساكم ثلث 

عرض قلم الطومار، حيث ارتبطت بعض تسميات اػبطوط 
قديبان بعرض أقالمها، كىو ذك حركؼ كبَتة، تشغل حيزان 

الكتابة، كيبكن حصرىا بُت خطُت، كاسعان فوؽ سطر 
أحدنبا أعلها كاآلخر أسفلها، كينتج عن ذلك فراغات كبَتة 
بُت اغبركؼ، سبُيأل عادة بعالمات الشكل، كيكوف بعض ىذا 

، كما ُب (98: 11" )كظيفة، كاألخرل تزينيومات العال
كنظران ألف أشكاؿ حركفو كثَتة كمتنوعة "  (.11-شكل)

كسبتاز باؼبركنة كالطواعية الشديد فيمكن كتابة اعبملة الواحدة 
: 9" )بعدة أشكاؿ كعدة تكوينات ىبتلف بعضها عن بعض

24.)   
كللخط الثلث أنواع أخرل اشتقت منو كىي الثلث اعبلي "

يالحظ ُب اإلمكانيات الكبَتة للخط كما ( 12-شكل)
ث كاليت أتاحت الفرصة للفناف اػبطاط ُب أف يقـو الثل

كذلك ىناؾ تكوين بيضاكم النظاـ،  بًتكيب حركؼ اآلية ُب
( لدائرةكا)خط الثلث الذم يتشكل على أشكاؿ ىندسية 

الثلث على مدل طواعية  كيؤكد ىذا النوع من خطوط
حركؼ خط الثلث كاليت جعلتو أكرب أنواع اػبطوط اللينة 

كموافقتو  يتيح للفناف اػبطاط فرص تطويعوف إمكانية ُب أ
" داخل إطارات أك مساحات ىندسية أك أشكاؿ عضوية

(. 13-شكل)، كما يظهر ُب (21-22: 44)
 

كتكتب نقاط حركفو منفصلة، كتكوف غالبان مربعة " 
تنحو كبو االستطالة كأحيانان دائرية، كيعترب ىذا اػبط أكثر 

" ػبط العريب كإمكاناتواػبطوط تعبَتان عن القيم الفنية ؿ
كقد أستعمل ُب كتابة أكائل سور القرآف "  (.98: 11)

الكرمي، ككتابة أصحاب اغبوانيت، ككذلك أظباء الكتب 
(. 22: 44" )اؼبؤلفة كتقسيمات أجزاءىا

(: الرياسي( )اإلجازة)خط التوقيع  -3
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 (14)شكل
لوحة خطية كتبت خبط ( نيب الرضبة كشفيع األمة) 

التوقيع للحافظ عثماف 
 صباليات اػبط العريب عن كتاب

 (15)شكل
مبوذج ألشكاؿ حركؼ خط اإلجازة 

بلية التحوير كخاصية فنية ُب اػبط العريب قا عن كتاب 
 ككمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية

 
خطان "خط الثلث إال أنو أحد اػبطوط اليت اشتقت من 

كما ظبي خبط  الن كأكثر ميالن إىل االستدارةأدؽ كأصغر قلي
ألنو حررت بو اؼبكتبات السلطانية كاغبجج ( التوقيع)

لوزراء يوقعوف بو على ظهور كالصكوؾ ككاف اػبلفاء كا
(. 23: 44) " القصص

 
كالتسمية ( اإلجازة)كقد عرؼ ىذا اػبط أيضان خبط 

ترجع لكونو اػبط الذم ينسخ بو شهادة اإلجازة 
. ؼبهرة، كىو مزج بُت النسخ كالثلثا للخطاطُت

 
اؼبتوَب )كقد كضع أساس قواعده يوسف الشجرم "
الذم أبتكره من اػبط اعبليل، كظباه ( ىػ210سنة

اؼبتوَب سنة )، ٍب جاء مَت على سلطاف التربيزل (الرياسي)
" بلة الكتاب، فوضع قواعده اعبديدة، كاؼبلقب بق(ىػ919

(47 :35 .)
 
اػبطوط ذات السمات اؼبميزة  كخط اإلجازة من "

كذلك ؼبا بو من صبع بُت سهولة خط النسخ كطواعيتو 
كصعوبة خط الثلث الذم يتطلب مهارة كبَتة من اػبطاط 

، (14-شكل)كما ُب ، (33: 50" )كمعرفة نظمو اؼبختلفة
على تناسق كذلك لصغر حركفو كتالحق مداهتا مع احملافظة 

. اغبركؼ كصباؿ الركنق
 

اإلجازة حبركفو ذات األلفات اؼبشعرة  يتميز خط" 
ائمة كما ُب بًتكيسات مقوسة ُب بداية رؤكس حركفو الق

، كيظهر مثاؿ ألشكاؿ (35: 47" )،(ؿ-ؾ-ط-أ)
خط اإلجازة كالثلث من حيث  ك (.15-شكل)حركفو ُب 

األغراض اليت يستعمل فيها، كما أنو وبتمل التشكيل مثل 
. الثلث
 
: خط الرقعة  -4
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  (16)شكل 
قوؿ مأثور كتب خبط الرقعة، كتابة اػبطاط ؿبمد سعد 

حداد 
  صباليات اػبط العريب عن كتاب

 

 
ز بأف حركفو قصَتة سبيل إىل التدكير كيغلب امتا" 

عليها الطمس ُب بعض اغبركؼ مثل العُت كالغُت عندما 
تكوناف ُب كسط الكلمة، كالفاء كالقاؼ كالواك سواء 

: 22")كانت ُب أكؿ الكلمة أك ُب كسطها أك ُب أخرىا
(. 16-شكل)كما يتضح ُب (. 109

فهو قلم  كما يتميز بسهولة تعلمو كسرعة الكتابة بو،
الكتابة باليد كزبلو حركفو من عالمات الضبط 

كىو أبسط أشكاؿ اػبطوط العربية، ذك " . كالتشكيل
حركؼ تغلب عليها االستقامة، كالقصر كىي خالية من 

مًتاصة، كال يبكن التصرؼ بأشكاؿ اغبركؼ ُب اؼبد  الشكل، قريبة من سطر الكتابة، حىت تبدك ككأهنا 
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  (17)شكل
، (كاهلل غالب على أمره كلكن أكثر الناس ال يعلموف)

. خط ديواين للخطاط غزالف بك 
 لعريبركح اػبط ا عن كتاب

 

  (18)شكل
، خط ديواين  (ؿبمد رسوؿ اهللال إلو إال اهلل )

صباليات اػبط العريب  عن كتاب
 

(. 110: 11" )زان كبَتان على السطركالًتكيب، كال يشغل حي
 
ىػ، إال أف اؼبعنيُت باػبط كتطوره 886كقد نشاء ُب تركيا، ككاف قد ظهر ُب بعض اؼبخطوطات منذ عاـ "

قواعد ك  ىػ الذم كضع ؽبذا النوع أصوالن 1287-1225( فبتاز بك مصطفى)يرجعوف صورتو اغبالية إىل اىتماـ 
كىو بالرغم من سعة  انتشاره ُب أكباء اإلمرباطورية العثمانية إال انو مل "  (.186:  15" )كفق نسب صبالية خاصة

كىو من أسهل  (.33: 50" )مفضل ليستعمل ُب كتابة القرآف الكرمي ككاف يكتب ُب الدكائر الرظبية فقط يكن
ث، كالبعد عن التعقيد، كىو خط متأخر كمستحد يبيل إىل البساطة كالوضوح حيث اػبطوط العربية كتابة 

خط ال وبتمل التشكيل  الناس ُب أمورىم اليومية كىو ، يستخدمو ة بينو كبُت خط الرقاع القدميليس لو عالؽ
العربية كتابة كيبتاز بالوضوح كاستقامة اغبركؼ كىو  كيعترب خط الرقعة من أسهل اػبطوط . "أك الًتكيب

(. 24: 44" )خط ال وبتمل التشكيل أك الًتكيب
: الخط الديواني -5

 
ىو خط التمايل كالًتاقص كالتناغم ألنو أكثر "

األنواع طواعية للًتكيب بسبب اؼبركنة الشديدة ُب حركفو 
كشدة استدارهتا كسهولة تطويعها، كما أف حرؼ األلف 

(. 30: 8" )لو فبيزات كثَتة من حيث اتصالو بالالـ
كأصل رسـو اػبط الديواين تكتب مباشرة بالقلم 

من رسم التصنيع، كيتم القصب بعرض قطعة خاؿ 
التعديل بقلم أدؽ حىت ُب حركفو ذات األذناب اؼبرسلة 

: 44" )الدقيقة كىي األلف كاعبيم كالداؿ كالواك كالراء
فقط، إذا  ة، كال يعتمد على حركة القلم الطبيعي(25

 كما يظهر إىل ربريك القلم بصورة دائرية، يطلب غالبان 
 (.17-شكل)ذلك ُب 

تاز بإستقامة سطوره من أسفلها كاػبط الديواين مي
فقط كحركفو ملتوية أكثر منها ُب أنواع اػبطوط اآلخرل 
كىناؾ إمكانية كبَتة لًتكيب حركفو سباثل أك تكاد نفوؽ 

. حركؼ ككتابات خط الثلث
كىو من أنواع اػبطوط العربية اليت تعطي الفناف 
اػبطاط فرصة كبَتة ألف يقـو بتطويعها كموافقتها 

أك عضوية، كيظهر مثاؿ ذلك ُب ىندسية الطارات 
(. 18-شكل)
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( 19)شكل   
مبوذج كتب خبط الديواين اعبلي ملئت الفراغات بنقط صغَتة، 

 للخطاط ىاشم البغدادم
صباليات اػبط العريبعن كتاب   

( 20)شكل   
بسملة كتبت خبط الديواين اعبلي ملئت الفراغات 

 حبركات اإلعراب للخطاط حليم

فن اػبط العريب عن كتاب  

" كتعترب حركفو ذات مركنة كبَتة يبكن التصرؼ هبا من خالؿ اؼبد كاالتصاؿ كالًتكيب حىت كإف كانت منفصلة" 
(11 :107 .)

حيث كاف يكتب بو ( ديواف السالطُت)كظبي ىذا اػبط بالديواين النو خاص ُب ديواف الدكلة العثمانية"
: 15" )ُب الوظائف الكبَتة كاإلنعامات كما يصدره الديواف السلطاين من أكامر خاصة، كلك يكن متداكالن التعينات 

شبانية كىو اػبط الذم اختص بالكتابات الرظبية ُب ديواف الدكلة الع،  كقد اشتق من خط التوقيع القدمي (138
. ككتابتو تكوف بطراز خاص

: الخط الديواني الجلي_ 
 
ا اػبط نوعان متطوران عن اػبط الديواين يعترب ىذ "

د جاء العادم، كظبي باعبلي، كاعبلي دبعٌت الواضح، كؽ
، (154: 15" )الوضوح من دقة الشكل فيو

كيعود ذبويد ىذا اػبط إىل الصدر األعظم شهال  " 
أجاد  ا، كمثباشا ُب زمن السلطاف ؿبمد الثاؿ

اػبطاط اغبافظ عثماف كاػبطاط الشهَت أضبد عزت 
الذم ألف ؾبموعة اؼبشق اليت جعلها مبوذجان لكتابة 

، 122: 32" )ميزاف غبركفو مرموزان بعدد النقط
123 .)
 

فهو خط زخرُب لو قواعد كأشكاؿ للحركؼ " 
سبأل  ( الفراغات)ة اػباصة بو، كما أف أرضية اللوح

 ،(19-شكل)كما يظهر ُب  ،(34: 6")بنقط صغَتة
(. 20-شكل)ُب  كماأك ببعض اغبركات األعرابية 

 
كىو من اػبطوط اليت أخًتعها العثمانيوف أيضان، "

، كىدفو كتابة (شهال باشا)كقد ابتكره اػبطاط الكبَت
كالرسائل ، (اؼبراسيم اؼبلكية)الفرامانات السلطانية 

(. 154: 15" )اؼبوجهة للدكؿ األجنبية
 

ألغلب شكل كخط جلي الديواين يأخذ ُب ا
، كقد جوده الكثَت من (21-شكل)السفينة كما ُب 

، (حامد األمدم)اػبطاطُت األتراؾ اؼبتأخرين مثل 
(. ىاشم ؿبمد البغدادم)، (عزت ؿبمد)
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( 21)شكل   
.مبوذج كتب خبط الديواين اعبلي يأخذ شكل سفينة  

ط العريبصباليات اخل عن كتاب  

 
 

 
 
 

(: التعليق) الخط الفارسي  -6
 

خطوطو القائمة، كامتالء مداتو  يبتاز بضآلة "
مركنتو، كاستدارتو، كأصبل ما يبيزه ىو  األفقية، كشدة 

انتقاؿ حركفو من  التخانة فبا يكسبو شكالن الضآلة إىل
(. 22-شكل)، كما ُب (38 : 6" )رقيقان صبيالن 

 
كاػبط الفارسي "

لو أنواع عديدة منها 
( الشكستو)خط 

كىو خط دارج 
مكسر يعترب أقدـ 

أنواع اػبطوط نشأة 
 كتداكال ُب فارس

، كلقد (23-شكل)
كاف يكتب على 
أرضية منقطة أك 
مزخرفة كُب صبيع 
اذباىات مساحة 

كتابة مفصالن أك اؿ
مًتاكبان حبيث تصعب 

قراءتو ُب كثَت من 
األحياف نتيجة ؽبذا 

الًتاكب 
كاالنكسارات الكثَتة 

ُب حركفو كلكونو 

 

( 22)شكل 
بسملة خبط التعليق للخطاط البشلى 

 دراسة فنية ربليلية تعليمية: صباؿ اػبط العريب عن كتاب



 - 53-  

فهمو أك  خط رفيع صغَت كثَت العقد اؼبرتبطة ببعضها كاٌب ذبعلو دبعزؿ عن كل قواعد علم اػبط، كفبا يعب أيضان من
(. 27: 44" )قراءتو خلوه من االعجاـ

 
كتتجلى ُب خط التعليق الذم كثر ( التعليق)كُب القرف السابع اؽبجرم كقرابة أكاخره ظهر خط جديد ىو "

ػ حياة كحركة  (24-شكل)استخدامو ُب كتابة اؼبخطوطات أك ُب تزيُت بعض األدكات  
نتجتا من تعوهباتو كاستدارتو خبالؼ خط الشكستو اؼبنكسر الذم سبحى فيو اغبيوية، 

كما ُب حكمهما كُب اسافلها ( األلف كالالـ)التعليق اؼبنتصبة  ركؼ خط كُب قمم ح
انسالخات ظاىرة سببها أعماؿ القلم فيها بسنة ال بظهره أك  على السواء 

(. 28: 44" )يد إىل االستلقاء كاإلرساؿاؼبنتهية ميل شد صدره، كيبيز حركفو 
 

من أظبو كيبتاز خبفة  فقد صبع بُت خطي النسخ كالتعليق كما يفهم خط النستعليق "
خط التعليق كىذا اػبط أطوع ُب يد الكاتب من سابقو كأسلس  كلطف ال نرانبا ُب 

اؼبشهور بقبلة الكتاب، ( مَت علي التربيزم)ىذا اػبط األخَت  انقيادا كأشهر حذاؽ 
(24 :21 .) " ف إليو اخًتاعوكينسبو

 :الخط الكوفي -7

 
 عند تعريف اػبط

الكوُب من حيث 
خط ىندسي، حركفو  يذكر أنو خصائصو 
، االذباه الرأسي كاألفقي مستقيمة، يغلب عليها 

كبالرغم " ، زكايا قائمة كتصنع ُب اتصاؽبا 
من خضوع اػبط 
الكوُب لألصوؿ 

اؽبندسية فلو نصيب 
كافر من اعبماؿ كذلك 

دبا فيو من ترطيب 
، الذم خفف (الليونة)

" من شدة جفافو
(10 :98  .)

( 24)شكل 
يبُت استخداـ خط التعليق ُب تزيُت األدكات 

القيم البنائية للخط الكوُب  -ماجمتيرالرسالة  عن
كإمكانية توظيفها ُب اللوحات الزخرفية لطالب كلية الًتبية 

 الفنية

( 23)شكل 
خط الشكستو 

 ط العريبنفائس اخل عن كتاب
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عندما فتح اؼبسلموف اؼبمالك ، كذلك (الكوفة)نسبة إىل ( كوُبباؿ)اليابس من اػبط العريب  لقد شاع تسمية النوع
كمصركا األمصار كنزلت صبهرة الكتاب منهم الكوفة عنوا بتجويد اػبط العريب كىندسة 

حىت صار خط أىل الكوفة فبتاز بشكلو عن اػبط ( كاساتو)أشكالو كزبطيط عراقاتو 
. (الكوُب)باسم خاص كىو  اغبجازم كأستحق أف يسمى

بالتذكارم اليابس الذم استخدـ ُب التسجيل على "كقد عرؼ ىذا اػبط القدمي 
لدعائية ااؼبواد الصلبة كاألحجار كاألخشاب إلثبات اآليات القرآنية كالعبارات 

" كالتأريخ للوفيات كقد ذكرىا اؼبؤسسُت على مدل القركف الست األكىل للهجرة
بة ىذا اػبط كانت تتم ُب القركف األكىل للهجرة بقلم القصب إف كتا" ، (95: 10)

شأنو شأف اػبطوط اللينة، أما اػبطوط الكوفية بعد القرف الرابع اؽبجرم، فقد 
مسطرة، قلم لتحديد اػبط اػبارجي )أصبحت تكتب باستخداـ األدكات اؽبندسية، 

(.  93: 11(" )للحركؼ ٍب ملئها
طابعان أفضل ُب العهد األموم " ت كأخذ كقد مر اػبط الكوُب بعدة تطورا

كأصبحت لو منزلة رفيعة ُب العهد العباسي كتنوع ُب ىذا العصر اػبط الكوُب إىل 
أساليب ـبتلفة للكتابة الكوفية ( 25-شكل)سُت نوعان، كيوضح أنواع أربت على خم

.  اليت تبُت مدل ثراء ىذا األسلوب
 
 :الخط العربي في القرن العشرين -8

 

داية القرف العشرين حدثت صحوة جديدة من قبل اػبطاطُت كالفنانُت ذباه مع ب
اػبط العريب بعد ما مر اػبط العريب خالؿ القرنُت السابقُت بفًتة ركود فقد خالؽبما 

. قدر كبَت من أنبيتو كعنصر من أىم عناصر الفن اإلسالمي
 

ربافظ على  للحرؼ العريب ُب تشكيالت الفنانُت اؼبعاصرين مدرستاف، مدرسة
شخصية اغبرؼ من خالؿ الكلمة باعبملة حبيث هبتمع الشكل اعبمايل مع اؼبعٌت 

ير من ثكىو ىدؼ اللغة، كىذه ىي اؼبدرسة األصولية، كقد جدد اؼبعاصرين ُب تشكيالهتم من أجدادىم ُب ؾ
. أساليبهم كتنوعت أقالمهم

 
ُب تناكؽبم للخط العريب،  قسمُتلب الدكؿ العربية إىل اليت حدثت ألغ االستقالؿكأنقسم الفنانوف الركاد بعد فًتة 

 ة، إحدانبا كاف شغلهم الشاغل اغبفاظ على القواعد الكالسيكيكآرائهم ُب إمكانية استخدامو كعنصر تشكيلي
 اؼبوركثة للخط العريب كالثانية نظرت إىل حركؼ اللغة العربية كعناصر تشكيلية جديدة يستلهموهنا ُب لوحاهتم، كؼبزيد

: من اإليضاح ؽبذين االذباىُت سوؼ توضح الدارسة كالن منهما فيما يلي
 

( 25)شكل 
أساليب ـبتلفة للكتابة الكوفية 

اػبط الكوُب الًتبيعي  مبادئ عن
 



 - 55-  

 
( الحفاظ على الخطوط العربية الترا ية بقواعدىا الكالسيكية: )اوتجاه األول

 
ا االذباه لببة من أعظم خطاطي ىدا القرف ُب ـبتلف األقطار العربية كعلى كجو اػبصوص مصر مشعل ىذضبل 

. ة الباقية من اػبطاطُت احملافظُت اؼبهرة يقطنوف هبماكالعراؽ، إذ كاف القل
 

أف عادت إليها زعامة اػبط العريب بعد إلغاء  لك بعد ُب مصر ُب بداية القرف العشرين كذا االذباه كذبلى ىذ
كقامت هنضة جديدة على يد " ـ 1928 الكتابة العربية ُب تركيا ُب عهد الغازم مصطفى كماؿ عاـ 

القاىرة كاستقدمت اغبكومة اؼبصرية من تركيا  مدرسة للخطوط العربية ُب  كما افتتحتأعالـ اػبط ُب مصر 
ىو اؼبرحـو الشيخ عبد العزيز الرفاعي، دبعاكنة  من أساتذة ىدا الفن ُب دلك العصر  أستاذللتدريس هبا أكرب 

س كجعفر كنبا الدين أخذكا عن مؤف األساتذة ىواديٌت ك ؿبمد حسٍت كبعض الفنانُت اؼبصريُت مثل قبيب 
.." كمسجد الرفاعي كسبيل أـ عباس كغَتىا البقية الباقية من مدرسة عبد اهلل الزىدل كاتب اغبرمُت الشريفُت 

(4: 80 .)
اػبطاط ؿبمد إبراىيم الذم أسس مدرسة  كما امتدت تلك النهضة إىل مدينة اإلسكندرية على يد 

من اػبطاطُت اؼبعاصرين كما أقاـ عاـ  اآلالؼ  لتحسُت اػبطوط هبا مازالت قائمة حىت اآلف كزبرج منها
(. ألف عاـ معرض الكتابة ُب )نواف ـ معرضان للخطوط العربية ربت ع1970

 
 

( استخدام الحروف العربية كعناصر تشكيلية: )اوتجاه الثاني
 

من الفنانُت " دا االذباه على يد ؾبموعة كقد ظهر ق  
حركؼ الكتابة ُب اؼبعاصرين ُب الغرب عندما استخدموا 

بعضهم إىل حركؼ اللغة العربية  اذبولوحاهتم، بل كعندما 
ًن بالنسبة عبمهورىم " كاعتربكىا عنصران تشكيليان جديدان كمثَتان

 Paul (بوؿ كوؿ)، كنذكر من ىؤالء الفنانُت (48: 12)

Klee ( ناالرد)كNallard ( ىوفر)كHooffer 
ين اذبهوا كالد Manossier( مانوسيو)ك Trox (ترككس)ك

من كُب النصف الثاين " إىل اػبط العريب ُب بداية القرف العشرين، 
القرف العشرين اكتشفت أنبية اغبرؼ العريب نفسو كعنصر زخرُب 

ٍب تكويٍت ُب العمل الفٍت، كأخذ ال الفناف األكركيب بل العريب 
على عاتقو ألكؿ مرة ُب التاريخ اغبديث مسألة تطوير قيمة ىامة 

ضارة ىو فبثلها الشرعي فارتام من ٍب مواكبة النهضة من قيم ح

( 26)شكل 
استخداـ اغبركؼ العربية  كعناصر تشكيلية 

 مبادئ اػبط الكوُب الًتبيعي عن
( 27)شكل 

استخداـ اغبركؼ العربية  كعناصر تشكيلية 
 كتاب اػبط العريب عن
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، كقد (20: 12" )الفكرية ُب العامل، ُب سبيل الكشف عن قيمة اغبرؼ الركحية كاؼبادية معان بواسطة التعبَت اغبرُب
الفنية ًب ذلك عندما ًب اللقاء بُت الفنانُت العرب كالفنانُت األكركبيُت ُب القرف العشرين كإطالعهم على اغبركات 

حافزان للفنانُت العرب على استخراج كاسًتجاع القيم " اغبديثة كعلى كجو اػبصوص االذباىات التجريدية اليت كانت 
كىكذا ظهر من جديد اذباه إىل البحث عن إوباءات حركفية . الشكلية كاعبمالية البحتة ُب الفنوف اإلسالمية القديبة

كىكذا أخذت الكتابة العربية كجهان جديدان ُب الفن التشكيلي  .(48: 12) "ككتابية ينسج منها الفنانوف لوحاهتم
اؼبعاصر، كبدأت ؿباكالت استخدامها كعناصر تشكيلية، كذبلى االذباه على الصعيد العريب ُب مصر كغَتىا من 

ىل إوباء البالد العربية كأصبح يشكل اذباىان ُب الفن العريب اؼبعاصر بطرائق اختلفت كتباينت، بعضها يعتمد ع
 –شكل )كما يظهر ُب  اغبركؼ كربويرىا ػبلق شكل فٍت تعبَتم جديد، كبعضها يشكل منها تكوينات زخرفية،

كلعل الفناف أستطاع ربقيق ذلك من خالؿ تفهم كأضح للمقومات اػبط العريب ، (26 –شكل ) ك (25
. كصياغتها ُب قوالب تشكيلية جديدة

: ويدهو وجو تج شروط الخط الجميل: سادساًال ًال 
 

أبو حياف )رسالة اؿ ُب اػبط العريب كذلك من خالؿ يتناكؿ ىذا اعبزء اؼبعلومات اليت كردت عن شركط اعبم
. :ُب ذبويد الكتابة كربسينها( ابن مقلة)ُب شركط اػبط اعبميل، كما كتبو ( التوحيدم

 

": ألبي حيان التوحيدي" شروط الخط الجميل :  ووًال 
 

اليت تعد من أقدـ ما ألف ُب العربية عن الشركط اليت كضعها للخط اعبميل ( كحيدمجاء ُب رسالة أيب حياف الت
اػبط اجملود بالتحقيق، كاحمللى بالتحديق، كاجململ : الكاتب وبتاج إىل سبعة معاف" ( 218، 216: 7)فقاؿ 

": بالتحويق، كاؼبزين بالتخريق، كاحملسن بالتشقيق، كاجملاد بالتدقيق، كاؼبميز بالتفريق
 

 كتابة اغبركؼ كلها كاضحة دبا فيها اػبارج عن السطور كاؼبستقيم عليها، كاغبركؼ " معناه : فالتحقيق
. اؼبفصولة كحدىا كاغبركؼ اؼبتصلة بغَتىا كمراعاة ما ُب اغبركؼ من مد كقصر كاتساع كاعوجاج

 
 كسطها وبوط جسم اغبرؼ كتابة اغباء كإلغاء كاعبيم كاغبركؼ اليت تشبهها مع ترؾ فراغ ُب" معناه  :التحديق 

. كيراعي ىذا سواء كانت اغبركؼ متصلة بغَتىا داخل الكلمات أك كانت منفصلة متفردة
 
 كتابة حركؼ الواك كالفاء كالقاؼ كما يشاهبها مستديرة سواء كانت ىذه اغبركؼ ُب بداية " معناه: التحويق

 ".ىا هبجةالكلمة أك ُب كسطها أك ُب آخرىا، ألف ذلك يكسبها حالكة كيزيد
 

 كتابة رؤكس حركؼ اؽباء كالعُت كالغُت مفتوحة غَت مطموسة كيفما كقعت مفردة أك متصلة "معناه : التخريق
 ".مفتحة كاضحةبغَتىا حبيث تظهر 
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 أف حركؼ النوف كالياء كما يشاهبها من حركؼ تقع ُب هناية الكلمة مثل عن، ُب، إىل ، "  معناه :التحزيق

". تكتب بكيفية كاحدة
 
 رسم اغبركؼ كلها باىتماـ كاحد فال يفضل حرؼ على غَته كال يكوف ىناؾ تفاكت ُب " معناه : التنميق

 ".طريقة األداء كأف يعتٍت بكتابة اغبركؼ صبيعان 

 
 كتابة الصاد كالضاد كالكاؼ كالطاء كما شاهبها مفتوحة حبيث يكوف جانبها األيبن غَت " معناه : التشقيق

تديرة كإمبا ىي بيضاكية إىل حد كبَت، ككتابتها هبذه الطريقة وبفظ عليها التناسب األيسر، ففتحتها غَت مس
 .كالتساكم

 أف تكوف كل سطور الكتابة مستقيمة ُب صبيع أجزائها، فاستقامة السطور تفيد ُب إظهارىا "  معناه: التوفيق
". منتظمة متوافقة غَت ـبتلفة

 
 فها عن طريق جعل اليد تتحرؾ حبرية فتكوف هناية اغبركؼ كما ربديد هنايات اغبركؼ كأطرا" معناه : التدقيق

 ".هبب من حيث الدقة أك الغلظة، فبا يضيف إليها هبجة كنوران كدقة
 
 كتابة اغبركؼ ملتصقة غَت متباعدة حبيث تتصل بداية كل حرؼ بنهاية اغبرؼ الذم يسبقو، " معناه : التفريق

". كل حرؼ كليست اؼبسافات فالذم يفرؽ بينها كيبيزىا من بعضها ىو شكل
 

كىكذا كانت الشركط اليت كضعها أيب حياف التوحيدم للخط اعبميل، كقد اتفقت على ىذه الشركط عديد من 
. الدراسات اليت اىتمت باػبطوط العربية

 
 
": ألبن مقلة " وجو تجويد الكتابة وتحمينها :  انياًال 
 

: (144، 143: 16)ككاف ذلك ُب رأيو يتم بطريقتُت  بتجويد الكتابة كربسينها" ابن مقلة" أىتم اػبطاط 
   ، كالثانية تتصل بارتباط كل حرؼ بغَته، (حسن التشكيل)األكىل تتصل بشكل اغبركؼ مفردة، كتسمى "   

(". حسن الوضع)كبتنظيم كضع الكلمات، كتسمى 
 
ما معناه ( ابن مقلة)قاؿ الوزير : حمن التشكيل -

: كربتاج اغبركؼ ُب تصحيح أشكاؽبا إىل طبسة أشياء                                  
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كىي أف يعطي كل حرؼ من اغبركؼ حقو من اػبطوط اليت يركب منها مقوس كمنحن : التوفيو .1
. كمسطح .2

 
أف يعطي كل حرؼ حقو من اؼبقادير اليت هبب أف يكوف عليها، من طوؿ أك قصر أك دقة : اإلتمام .3
 .أك غلظ .4
 

حرؼ كامالن، بأف يظهر ُب اؽبيئة اليت نبغي أف يكوف عليها من قياـ أك تسطيح أك أف يكوف كل : اإلكمال .5
 .إنكباب كاستلقاء أك تقوس

 
كفيو تتساكل أجزاء اغبرؼ، فال يكوف بعض أجزائو أدؽ من بعضها إال فيما هبب أف يكوف كذلك : اإلشباع .6

 .كطرؼ األلف من أسفل كطرؼ الراء من هنايتها
ؼبصمم أك اػبطاط يده بالقلم عند رسم اػبطوط باغبرية كاعبرأة اليت ربوؿ دكف تعوج كفيو وبرؾ ا: اإلرسال .7

 .اغبركؼ كظهورىا مرتعشة

 
( إبن مقلة)قاؿ الوزير : حمن الوضع -

كوبتاج إىل أربعة أشياء                                   
 
 .كىو كصل كل حرؼ متصل إىل حرؼ: الترصيف .1
. غَت متصل إىل غَته على أفضل ما ينبغي كوبسنكىو صبع كل حرؼ : التأليف .2
 .كىو إضافة الكلمة إىل الكلمة حىت تصَت سطران منتظم الوضع كاؼبسطرة: التمطير .3
: كىو مواقع اؼبدات اؼبستحسنة من اغبركؼ اؼبتصلة، كىذه اؼبدات تستعمل ألمرين( االستمداد) أك : التنصيل .4

أهنا : ك الثاين. كما وبسن من صوت اللفظ كتفخيمو ُب مكافأهنا ربسن اػبط كتفخمو ُب كل مكاف : أحدنبا
 .ردبا أكقعت ليتم السطر إذا بقى منو ما ال يتسع غبرؼ آخر

 
 

 :من ىذا الفصل ما يلي الدارسةكبذلك تستخلص      
 

إف ك لقد تعددت اآلراء القديبة كاغبديثة، سواءن صدرت عن مؤلفُت عرب أك  أجانب، ُب منشأ الكتابة العربية، -
مل ينشأ أصالن من اغبجاز، إمبا كاف نتاج التصاؿ أىل اغبجاز بغَتىم من اغبضارات  اتفقت صبيعها على أنو

 .القريبة
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كمل ( )مل يتم انتشاره إال بعد بعثة النيب "إذا الكتابة العربية  انتشاركاف لظهور اإلسالـ، األثر األكرب ُب  -
أسرل بدر فبن يعرفوف ( ) إال بعد غزكة بدر، حُت أمر النيب تنتشر الكتابة انتشاران كاسعان بُت اؼبسلمُت

داخل اعبزيرة  فكاف ؽبا نصيبان ُب االنتشار، الكتابة أف يفتدكا أنفسهم بتعليم عشرة من صبياف اؼبسلمُت الكتابة
 .العربية كخارجها

 
. ؾبمل شكل كتابتو، كأخرل ُب كامل شكل اغبركؼ أك أمباط اػبط العريب ُب أجزاء حركفوركز صباليات ب -

 . كبعضها يتسم بسهولة القراءة ككضوحها كالبعض اآلخر وبتاج إىل مهارة كخربة

 
اختالؼ أساليب تشكيل اغبرؼ من نوع إىل آخر، كىذا االختالؼ ناتج عن األسس اؼبتبعة ُب كتابة كل من  -

تدخل تصميم الفنوف التشكيلية  كىذا فبا جعلها صباؽبا،ىذه اػبطوط، كل ىذا أعطاء الكتابة العربية تفردان ُب 
 .قديبان كحديثان 

 
تنشأ القيم اعبمالية من شركط اػبط اعبميل الذم فيو صبيع اغبركؼ ؽبا رأس كعقب، الرأس جهة اليمن،  -

. فرءكسها إىل أعلى كعقبها إىل أسفل( أ، ج، ح، خ، ع، غ: )كالعقب جهة اليسار، ماعدا ستة حركؼ



الرابع  الفصل
 
 

( التشكيلية ومقوماتوالخط الكوفي المزوَّى )

 
 مقػدمة

(: المزوَّى)دراسة تمهيدية للخط الكوفي : أووً  
 (يابس أو لين)تقسيم الخط الكوفي من حيث كونو  - أ

( يابس)الخط الكوفي التذكاري  -1
 (لين ويابس)الخط الكوفي المصحفي جمع بين  -2

 في ومراحل تطورهأساليب التشكيل الزخرفي للحرؼ الكو - ب

( the simple kufic: )الكوفي البسيط -1
( the foliated kufic: )الكوفي المورؽ -2
(: المخمل)الكوفي المزىر أو ذو األرضية النباتية   -3

(the kufic with continuous 

 undulating scrolls)  
( the interlaced or plaited kufic: )الكوفي المضفر -4
 (the angular kufic: )الكوفي المزوَّى  -5

 ونشوء فكرتو( المزوَّى)الخط الكوفي  - ج

 (المزّوى)تطور الخط الكوفي  - د

( المزوَّى)المقومات التشكيلية للخط الكوفي : انياً 
( المزوَّى)األساليب الفنية المختلفة في تناوؿ الخط الكوفي :  اللاً  
 
 
 
 
 
 

الرابع الفصل 
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( الخط الكوفي المزوَّى ومقوماتو التشكيلية)
 

 

: ػدمةمق
 

" من تناكلو من الناحية الكتابية،  لقد نظر للخط الكويف باعتباره ظاىرة زخرفية من ظواىر الفن اإلسالمي، أكثر
فاػبط الكويف يف حقيقتو ليس حركفان كعالمات ترّص بعضها إىل جانب بعض، بل ىو فن كابتداع كربسُت مستمر، 

حيث استخدـ اػبط ، (87، 86: 32" )ط ذك حركؼفمجاؿ االبتكار كاسع فيو كىو فن زخريف أكثر منو خ
الكويف يف ؾباالت الزخرفة على القماش كالنحاس كاػبشب كالزجاج كيف العمارة كيف الكتب كاؼبطبوعات كاللوحات 

كلقد ازبذت الكتابة الكوفية أكؿ األمر . " الفنية، كعٌت باػبط الكويف يف العمارة لتناسبو مع األشكاؿ اؽبندسية
ف حليتها، فلما تكونت أسسها كأصوؽبا كاستخرجت منها صوران قائمة بذاهتا أصبحت عنصران منفردان من زخرفتها ـ

لبثت أف تطورت ىذه الصورة كتنوعت كاكتسبت حلية كزخرفان مشتقة من  ما أىم عناصر الزخرفة اإلسالمية، ك
عليها الزخارؼ حىت أصبح  األزىار كالنباتات كتفرعت منها عركؽ كسيقاف كتشعبت كتعقدت كتعانقت كطغت

(. 10: 1" )النظر يضطرب حائران بُت إبداع مظاىرىا كمعانيها
 
أثرية زخرفية من أبرز الظواىر الزخرفية ذات الصفة اػبطية أك الكتابية،  تزداف هبا  رةظاه"يتناكؿ ىذا اعبزء ك

قائم الزكايا أحد األنواع اؼبختلفة  (زكَّلامل)الكويف اػبط  اؼبعمارية كالتحف الفنية القددية عن طريق استخداـ تاؼبنشآ
كمن ىنا أصبح اػبط  .( 43 :1" ) للخطوط الكوفية الزخرفية اليت استخدمت لتزيُت كذبميل اؼبنشآت اؼبعمارية

أحد ىذه العناصر اؼبشاركة يف التصميم لصفاتو الكامنة فيو، كاليت تتيح لو التعبَت عن اغبركة ( اؼبزكَّل)الكويف 
كىو ال يعرب عن اغبركة دبعناىا اؼبرتبط ببعض أشياء متحركة فقط كإمنا دبعناىا اعبمايل الذم ينتج حركة ذاتية كالكتلة، 

فلقد سبيز ىذا اػبط عن بقية اػبطوط الكوفية األخرل بأف حركؼ الكتابة فيو " .ذبعل اػبط يرتفع يف ظبو كمشوخ
ديد االستقامة، حبيث تعطي الكتابة يف شكلها الكامل ذات شكل قائم الزكايا، متناىي الدقة على سبيل اغبصر كش
. (20: 1" )هبذا األسلوب مظهران لرسم أك زبطيط ىندسي منظم أك مرتب

 
موافقة كمطاكعة، كقابلية الغَت ؿبدكدة على التغَت، كصبالو كحركفو، من ( اؼبزكَّل)ىذا كلقد كاف للخط الكويف  

ؼبا لو من خصائص سبتاز هبا  ، كؼ، كصبالو كركعتو الفنية يف كل أشكالو كركعتو يف مالئمتو للسطوح كاؼبواقع كالظر
متعددة كمتنوعة كقدرة متميزة على التشكل كالتنوع اؼبستمر باستمرار ، كذلك يرجع إىل أف بإمكانيات طبيعة حركفو 
. ؿ األقالـ العربيةرد بو من بُت ؾطابعان خاصان أنف أكسبهافبا  من مقوماهتا التشكيلية اؼبميزة، حركفو تستمد

تفيد يف فهم طبيعة حركفو، كصفاهتا الشكلية، ( اؼبزكل الكويف اؼبقومات التشكيلية للحرؼ)ف استيعاب ىذه إ 
. فبا يتيح فرصة االبتكار كالتشكيل هبا، كيفيد يف ىذا البحث يف إجياد العديد من الصياغات اؼببتكرة كاؼبتنوعة

 (:المزوَّى)دراسة تمهيدية للخط الكوفي : أووً 
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، من (اؼبزكَّل)اػبط الكويف  كرتنشوء ؼ الدارسةتستعرض 
خالؿ التعرؼ على أنواع اػبط الكويف كالصفات الشكلية 

ألشكاؿ حركفها كزخارفها كتستعرض اعبهود اليت بذلت يف تتبع 
: تاريخ كمواطن نشأتو يف الصفحات التالية

 
 :(يابس أو لين)تقسيم الخط الكوفي من حيث كونو  - أ

 

كانت  حبسب ما –الكويف الذم ُعرؼ باسم ينقسم اػبط 
: إىل نوعُت (-40:22)تؤديو من أغراض 

 

(: يابس)خط كوفي تذكاري ( 1)
 

ىو خط ثقيل، كبَت اغبجم، تستدعيو عادة مناسبة جسيمة، 
: ككاف يكتب أك ينقش بقصد البقاء على مدل الزمن كيشمل

أفاريز خطية أك أشرطة النقوش الكبَتة على العمائر كىي : أكالن 
 باحملارمذبمل اعبدراف أك رقاب القباب أك تدكر حوؿ 

، ؿبفورة يف مواد صلبة كاغبجر كاعبص اؼبآذفكاؼبشاىد كأبداف 
. كاػبشب، كأغلبها آيات قرآنية

اليت تؤرخ إلقامة أثر أك تشَت إىل  التأسيسيةنقوش اؿ :ثانيان 
 .ذبديده، كتنقش عادة على اغبجر أك الرخاـ

ىي أكثر بساطة من حيث إقبازىا  النقوش الشاىدية: الثان ث
رية كشواىد القبور كقراءهتا من غَته من الكتابات التذكا

( 29، 28 -الشكلُت)كعالمات الطرؽ، كما يظهر يف 
 

كقد استخدـ اؼبماليك أشكاالن ـبتلفة من اػبطوط الكوفية 
. داخلالتذكارية بقصد الزخرفة لنحلية اؼبدارس كاؼبساجد من اؿ

فسيفساء ( أشرطة)كغالبان ما توجد ىده الكتابات على شكل 
الرخاـ ربلى أعلى السفل الرخامي يف األيونات كمن أركع أمثلتو 

(. ىػ757)مدرسة السلطاف حسن 
 
 
: (لين ويابس)جمع بين صحفي ـكوفي خط ( 2)

( 28)شكل 
عالمة طريق من عصر عبد اؼبلك بن مركاف 

. ىػ68موم، األ
 دراسة يف تطور الكتابات الكوفية عن

( 29)شكل 
ىػ 68عالمة طريق من عصر عبد اؼبلك بن مركاف 

 دراسة يف تطور الكتابات الكوفية عن
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كىو اػبط الذم جيمع بُت اعبفاؼ كالليونة يف مزيج رائع بينهما، 

خدـ يف كتابة اؼبصاحف الكربل كظل اػبط اؼبفضل ؽبا على كقد است
. طوؿ القركف الثالثة اؽبجرية األكىل، كما يتصف بالرصانة كاعبالؿ

( الثلث كاؼبدكر... )كمن خطوط اؼبصاحف اؼبكي كاؼبدين بأنواعو
كىو خط صبيل )كالتجاكيد ، (30 -شكل) كالكويف كالبصرم كاؼبشق 

. لرصف كاألصفهاين كاعبلي كالقَتاموركاؼبصنوع كاؼبائل كا( منقوط
كيرجح أف يكوف أقدـ اػبطوط استعماالن يف تدكين القرآف اػبط 

كتبع دلك بقية اؼبكي كاػبط اؼبدين مث خط الكوفة كخط البصرة، 
. ت بقصد التحسُت كالتجويداألقالـ اليت اخًتع

كلقد اعتقد أف القلم الكويف ىو القلم الوحيد الذم استعمل لكتابة 
أف " البن الندًن" اؼبصاحف كلكن ثبت لنا من قوؿ صاحب الفهرس 

. كتابة اؼبصحف قد سجلت بأقالـ أخرل
كمند أكائل القرف الثالث عشر اؼبيالدم بطل استخداـ اػبط الكويف 

يف كتابة اؼبصاحف كحل ؿبلو الثلث اؼبملوكي يف مصر، كاستخدـ 
.  الفارسي كالكويفالفرس خط النسخ إىل جانب 

 
: ليب التشكيل الزخرفي للحرؼ الكوفي ومراحل تطورهأسا - ب
 

فهو فن زخريف أكثر "أُعترب اػبط الكويف ذا قيمة كتابية زخرفية، "
كأكتسب نصيبان كافران من اعبماؿ (. 86: 32)، "منو خط ذك حركؼ
فقد تنوع إىل أنواع عدة، كأشكاؿ متباينة، ككل "الىتماـ الكتاب بو 

عن األخر بانطباعو بطباع عصره، كما شكل من ىذه األشكاؿ يتميز 
كصل إليو من قيمة فنية، من أياـ اػبليفة على بن أيب طالب كـر اهلل 
كجو مركران بالدكلة األموية كظهور فناف العصر قطبة احملرر الذم رأل 

: 32" )أف خيرج من قيود ىذا اػبط كيظهر إىل العامل بقاعدة جديدة
ب الزخرفية كمراحل تطورىا كسوؼ تستعرض الدارسة األسايل(. 87

: للحرؼ الكويف يف الصفحات التالية
 
 الكوفي البسيط :

        (the simple kufic )

( 30)شكل 
(( اؼبشق))كويف اؼبصاحف اؼبعركؼ باسم 

 دراسة يف تطور الكتابات الكوفية عن
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( 31)شكل
. الصورة البدائية غبركؼ اػبط البسيط 

موسوعة اػبط العريب، اػبط  :المصدر
 الكويف

 

 
ىو أقدـ أنواع اػبط الكويف كأبسطها،  نُقشت بو الكتابات 

التذكارية على اؼبواد الصلبة، إلثبات اآليات القرآنية كالعبارات 
مل اإلسالمي شرقو كغربو يف كقد شاع استخدامو يف العا"الدعائية، 

(.  45: 22" )القركف اؽبجرية األكىل
 

: صفات الكوفي البسيط
  .فمادتو كتابية حبتةخايل من النقط كعالمات التشكيل  -
عدـ انتظاـ اؼبسافات اليت بُت الكلمات سواء بُت يالحظ  -

( 31-شكل)فبا يكسبو صفة الفطرة، كما يف  الرأسية أك األفقية
. رؼال يوجد بو زخا -
. حركفو ساالختالؼ الواضح يف نسب كمقايييالحظ  -
. ال يوجد تداخل بُت حركفو -
خطوط يابسة كعمودية ذات زكايا كهبا بعض االستدارات يف  -

. بعض حركفو
ال يتقيد بنظاـ ىندسي  -

ؿبدد، فيخضع غبرية اليد 
. يف الكتابة

اؽبجرم بدأ الفناف اؼبسلم  منذ هناية القرف الثاين  -
الكتابة الكوفية التذكارية،  لزخرفة  األكىلؿباكلتو 

( 32-شكل)كاف أبسطها االستمداد ذك التقويس، كما يف 
هنايات  تطورت صورتو البدائية، بتعريض (ـ9ؽ-ىػ3ؽ)يف مستهل" -
لزخرفتو  حبيث تنتهي بشكل مثلث، فمهدت  -تفطيحها–حركفو أم 
السهم  كظهر حرؼ األلف بشكل رأس الرمح أك  )(. " بأشكاؿ نباتية

(. 33-شكل)شوكة نبات على ىامة اغبركؼ، كما يف أك 
 

اليت ترل على  من أشهر أمثلتو، كتابة قبة الصخرة يف القدس، كغالبية الكتابات "
45 .) : 22" )كغَتىا من بقاع العامل اإلسالمي  شواىد القبور يف مصر

 
 الكوفي المورؽ :

        (the foliated kufic )
 

( 32)شكل 
تشكيل زخريف غبركؼ الكويف البسيط 

 لكويفموسوعة اػبط العريب، اػبط ا: المصدر

 

( 33)شكل 
منوذج للخط الكويف البسيط 

 موسوعة اػبط العريب، اػبط الكويف: المصدر
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رؼ تشبو أكراؽ األشجار، كىو النوع الذم تلحقو زخا"
تنبعث من حركفو القائمة كحركفو اؼبستلقية، كباألخص 

كريقات نباتية متنوعة  اغبركؼ األخَتة سيقاف رفيعة ربمل
، 34-ينشكلاؿ)كما يظهر يف ، (44: 10) "األشكاؿ

35 .)
كلقد بدأت ظاىرة التوريق يف صورهتا األكىل يف مصر " 

 مصر درجة تبعث على ، كبلغت يف(ىػ2ؽ)قبل أف يتقدـ يف 
االعتقاد بأهنا صادفت فيها مكانان مناسبان لنمّوىا كاكتماؽبا، 

كيغلب أف تكوف نزعة التوريق ، (ىػ3ؽ)كذلك قبل منتصف 
ىذه قد انتقلت من مثر إىل شرؽ العامل اإلسالمي كغربو، 

: 10" )حيث قّدر ؽبا أف تلعب دكران مهمان يف زخرفة الكتابة
44 .)

 
: المورؽ صفات الكوفي

. تطورت األشكاؿ الرؿبية أك الشوكة إىل التوريق -
انقساـ رأسي السهم إىل فصُت أم أصبحت كرقة نباتية  -

. ذات فصُت مث إىل ثالثة فصوص
 

األفاريز اؼبورقة يف اؼبقصورة يف اعبامع " أشهر أمثلتوكمن 
 أمد اغباكمي من هناية القرف الرابع اؽبجرم، كاألفاريز اليت يف

(. 45: 22" )راؽمشاؿ الع
 
 
 
 
 
 
 
 
  (: المخمل)الكوفي المزىر أو ذو األرضية النباتية

(the kufic with continuous 

 undulating scrolls)  

( 34)شكل 
تشكيل زخريف غبركؼ الكويف اؼبورؽ 

 موسوعة اػبط العريب، اػبط الكويف: المصدر

 

( 35)شكل 
منوذج للخط الكويف اؼبورؽ 

 نفائس اػبط العريبكتاب : المصدر
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(  36)شكل
. ركؼ الكويف اؼبزىرتشكيل زخريف حل

 موسوعة اػبط العريب، اػبط الكويف: المصدر

  

 
ىو متفرع من اؼبورؽ كقد استخدمت فيو الزخرفة اؼبشتقة من  

كىو ما يشكل خلفية للنص الكتايب، األشجار كسيقاف النبات اللولبية، 
قر الكتابة فوؽ أرضية مزخرفة بزخرفة نباتية تشغل أك تست(. 7: 25)

، (ىػ5ؽ )ظهر ىذا النوع من الكتابات يف . الفراغ الذم حوؿ اغبركؼ
، "كأشهر أمثلتو يف إيراف كيف غزنو كيف مدرسة السلطاف حسن بالقاىرة"
(22 :45 .)
 

(: المخمل)صفات الكوفي المزىر أو ذو األرضية النباتية 
 التزىَت أم زبرج من هناية حركفو أكراؽ تطور من التوريق إىل -

متطورة تنتهي بأشكاؿ أزىار، كأمتد الغصن كطاؿ كانثنت األكراؽ، 
-شكل)أك ينبثق من الغصن كريقتاف متماثلتاف، كما يظهر يف 

36.) 
زخرفت هنايات حركفو اليت زبرج منها كرقات نبات مفصصة،   -

. ؾ اغبركؼكزىرات كأغصاف مكونة كحدة متممة كمرتبطة مع تل
غ أحيانان تستقر الكتابة فوؽ أرضية مزخرفة بزخرفة نباتية تشغل الفرا -

(. 37 -شكل)الذم حوؿ اغبركؼ، كما يف 
. خركج زخارؼ نباتية من اغبركؼ الوسطى -
. أضيفت أحيانان فركع نباتية ملتوية كخلفية للكتابات اؼبزىرة -
.  منتظمةحركفو قابلة للًتكيب كالتكرار يف أساليب منتظمة أك غَت -
زخارؼ ىذا اػبط اؼبزىرة تتوافر فيها قابلية كبَتة مع حركفو للتحرؾ  -

كاالنتشار يف كل أرجاء اؼبساحة اػبالية داخل اللوحة اؼبصممة 
. حبركؼ اػبط الكويف

تزداد نسبة التنوع يف ىذا اػبط نتيجة لتنوع الزخرفة كربولو من  -
 .ة اؽبندسيةتستخدـ يف رظبو الشبكي و .التوريق إىل التزىَت

 
 

 

 الكوفي المضفر: 
 (the interlaced or plaited kufic )
 

 (37) شكل
اػبط الكويف اؼبزىر  
 نفائس اػبط العريبكتاب : المصدر
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( 38)شكل
أساليب من التضافر بُت اغبركؼ  

. العامودية
موسوعة اػبط العريب، اػبط  :المصدر

 الكويف

 (39)شكل
خط كويف مضفر  
 اػبط العريبنفائس كتاب  :المصدر

كىو نوع من الزخارؼ الكتابية اليت (اؼبعقد أك اؼبًتابط)كيسمى "
بولغ يف تعقيدىا أحيانان إىل حّد يصعب فيو سبيز العناصر اػبطية من 

العناصر الزخرفية، كقد تضفر حركؼ الكلمة الواحدة، كما تضفر 
اف متجاكرتاف أك أكثر لكي ينشأ من ذلك إطار صبيل من كلمت
كعرؼ ( ىػ6،5)يف القرنُت استخداموشاع (. "54: 10)، "التضفَت

كأقدـ أمثلتو يف فارس يف قلعة راكاف " (.7: 25" )يف العامل اإلسالمي
كيف تونس يف اؼبسجد اعبامع بالقَتكاف ك يف مصر يف مدخل جامع 

(. 46، 45: 22" )لعةاصر ؿبمد بن قالككف بالقالن
 

: صفات الخط الكوفي المضفر
مكونة ( األلف كالالـ)تتشابك فيو اغبركؼ الراسية اؼبتوازية  -

أشكاؿ ضفائر معقدة، مث تفًتؽ ليكوف كل فراغ أشكاالن متعاقدة 
(. 38 -شكل)فتًتابط مع بعضها، كما يف تعود 

ة، كما تضفر حركؼ كلمتاف أك قد تضفر حركؼ الكلمة الواحد -
فر إىل توريق أك تزىَت يف هنايتو، كما يف تؤدم تضاك كثرأ
(. 39 -شكل)

. تتشابك اغبركؼ لتكوف أشكاؿ ىندسية متكررة -
اغبركؼ الرأسية اؼبتوازية فقط يف ىذا اػبط ؽبا قابلية الًتاكيب أك  -

قد يبالغ أحيانان يف تعقيد التشابك  .التكرار يف أساليب منتظمة
سبيز العناصر اػبطية من العناصر  بُت اغبركؼ إىل حد يصعب فيو

. الزخرفية
تزداد نسبة التنوع يف ىذا اػبط نتيجة لتنوع الزخرؼ كربولو إىل  -

. نظاـ العقدة أك الضفَتة، كذلك مابُت اغبركؼ الرأسية
يتميز التضافر يف ىذا النوع بأنو نظاـ ديكن فيو الوحدة كالتنوع  -

. يف آف كاحد
ة اؼبربعة، أما يف رسم التضفَت يف رظبو الشبكية اؽبندسي ـتستخد -

 .أك العقدة فتستخدـ الشبكية ذات احملور القطرم

 
 
 الكوفي المزوَّى :

       (the angular kufic  )
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-يتميز ىذا اػبط عن بقية اػبطوط الكوفية الزخرفية األخرل
ال -بأف حركفو الكتابية ذا طابع ىندسي حبت -سالفة الذكر
أكثر من أم نوع   (40-الشكل)يف كما يظهر  -استدارة فيو

آخر تطور " أنو " فلورم"كيعتربه  آخر من أنواع اػبط الكويف الزخرفية السابقة الذكر، 
(. 33: 1)للخط الكويف غَت اؼبزخرؼ، 

 

  (40)شكل
أشكاؿ حركؼ اؼبزكَّل 

 نفائس اػبط العريب كتاب :المصدر
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: صفات الخط الكوفي المزوَّى
 .ىندسي شديد االستقامة قائم الزكايا -
تداخل كتتشابك العبارات فبا يصعب يف  .الكلمات نسبة كتناسب بُت ظبك الكلمة كاؼبساحة اؼبًتككة بُت -

. بعض األحياف قراءهتا
، يف سطور تربيعية على كبو خزيف (زاكيا قائمة)تُنظم حركفو بأكضاع راسية كأفقية، تأخذ حركفها أشكاؿ مزكية -

ذاء ضلع من أضالع حبيث يكوف كل سطر من سطور الكتابة بح ، (455: 19)أم برظبو كفق اؼبربعات-حبت
. تستخدـ يف رظبو الشبكية اؼبربعة أك اؼبربعة ذات احملور القطرم ؼبربع اؼبربعة، حبيثا

إذ أف الكلمات فيو ال تلتـز بصعود كل حركفها من خط أفقي يف الوضع اؼبعتاد للكلمات، بل قبد أف  -
(. اػبطوط األفقية ؼبختلف الكلمات تغَت اذباىاهتا حىت تتطابق مع الشكل اؽبندسي

زاكيا )تُنظم حركفو بأكضاع راسية كأفقية، تأخذ حركفها أشكاؿ مزكية.االستقامة قائم الزكايا ىندسي شديد -
، أك ....(، كذلك كي تواءـ  الكتابة اؼبزكية للشكل اؽبندسي، كاؼبثلث، كاؼبربع،(°45( )°60( )°90( )قائمة

. غَتىا من األشكاؿ اؽبندسية
 .ات احملور القطرمتستخدـ يف رظبو الشبكية اؼبربعة أك اؼبربعة ذ -

 ونشوء فكرتو ( المزوَّى)لخط الكوفي ا :
 

اؼبزكَّل أحد أنواع اػبطوط الكوفية  الكويف اػبط
الزخرفية، كال تزاؿ نشأتو غامضة، إف ىذا اػبط من 

العمارة )كانت مصاحبان لألبنية " اؼبزكية"الكتابات 
، خيضع لقواعد ك حسابات رياضية ضمن (اإلسالمية

كضع أسسو اؼبزخرؼ صاحب "اـ لتزين اؼببٌت، التقسيم الع
التصميمات الزخرفية  ك اػبطية، كليس من كضع خطاط 

(. 7: 41")صاحب قلم
يعزك بعض اؼبؤرخُت نسبة ىذا : يوسف غالـيذكر 

األسلوب إىل الكوفة إىل طبيعة مواد البناء يف ىذه اؼبدينة 
كخباصة قوالب الطوب حيث أف استخدـ القوالب يف 

كتابات على اعبدراف السبثل مشكلة عند التنفيذ، التنفيذ 
لذلك نرل السمة اؼبميزة للخط اؼبزكَّل ىو ميلو على الزكايا 

 .يف تشكيلو
أف أغلب الظن أف الكوفة كقد : إبراىيم جمعوكيذكر 

بنيت يف إقليم تسوده قبالن ثقافة اآلراميُت ك التذمريُت 
لفصيلة كالسريانيُت كخطوط ىؤالء كما ىو معركؼ من ا

السامية، ال بد أف تكوف قد تأثرت بعض كتاباهتم 

 (41)شكل
. ـ1404-1399ر لنك ظبرقند مدخل مدفن كالدة تيمو 

 أطلس التاريخ اغبديث كتاب: المصدر
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. بالكتابات االسًتاقبيلية السريانية، من حيث اؽبيئة العامة اؼبربعة
 

، أف  (ـ1748) (flury)و(ابراىيم جمعة.د)يتفق يف الرأم كالن من : يف كتابو سامي إماـ.كنقالن عن د
راف كالعراؽ، أغلب الظن أف كسيلة الزخرفة اؼبؤلفة من قوالب فكرة ظهور اػبط اؼبزكَّل يف عمارة اؼبساجد يف ام

، بوضع قوالب الطوب يف (the ornamental brick work)الطوب األضبر أك اآلجر اؼبختلفة اغبرؽ
،  "اغبزرباؼ"أك)*(اؽبزارباؼ:"أكضاع ـبتلفة أفقية كرأسية، حبيث تنشأ منها أشكاؿ ىندسية صبيلة، كاليت تعرؼ باسم

أكحت بنشأة ىذا اػبط، كمن مث شاع استخدامو يف زخرفة اؼبساجد كغَتىا من األبنية، كقد ساعد طبيعة ىي اليت 
. ية البحتة على ذلكاػبط الزخرؼ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

كتعٍت "باؼ"ثاين،كاؼبقطع اؿ(1000)كتعٍت الرقم اغبسايب ألف" ىزار"كلمة فارسية تتكوف من مقطعُت"اؽبزرباؼ)*("
". األلف حنية:"حنية، فيكوف اؼبعٌت إصباالن ىو

أف أغلب الظن أيضان أف فكرة ظهور اػبط اؼبزكَّل ألكؿ مرة يف : (ـ1991/ىػ1412) سامي إماـ.كما يذكر د
تتألف يف  ،(Ornamental panels)زخرفية " )*( بانوىات"اؼبساجد، كاف على شكل حشوات تسمى 

" الًتاكوتا" الطوب أك اآلجر احملركؽ، أك من قراميد الفخار اؼبطلي بطبقة من اؼبينا اؼبزججة  ؾبموعها من قوالب من
كنقالن  .( 42 -شكل)ة ـبتلفة، كما يظهر يف ينشأ من كضعها بداخل ىذا اغبشوات الزخرفية أشكاؿ كتابية ىندسي

صينية أثر كبَت يف نشأة اؼبزّكِل أف يكوف لبعض اػبطوط كالكتابات اؿ( flury)يرجح : سامي إماـ. عن كتاب د
بإيراف، كيذكر من بينها الزخارؼ الصينية قائمة الزكايا، كيرل أنو من احملتمل جدان أف تكوف قد سامهت بدكر فعاؿ 

يف تشكيل ىذا األسلوب اعبديد من الزخارؼ الكتابية اؼبزكية، كالذم يتناسب تنفيذه مع أعماؿ الطوب احملركؽ، أك 
باؼبيناء الزجاجية أفضل من أم مادة أخرل، حيث أف الكتابات الصينية أثارت أعجاب الفنانُت  القرميد اؼبطلي

. اإليرانيُت، كأثرت ىي األخرل يف تربيع حركؼ اؼبزكَّل كترتيبها داخل مساحات ىندسية
يف كل من اؼبزكَّل مستخدمان يف زخرفة اؼبنشآت السلجوقية على اختالؼ أنواعها  الكويف  كلقد ظل اػبط"ىذا 

راف يف الفًتة من ايراف كالعراؽ، كذاع استخدامو خالؿ العصور التالية كخاصة يف عهد التيموريُت الذين حكموا إم
اؼبزكَّل بأشكالو اؼبختلفة يف عهدىم درجة الكويف ـ، حيث كصل اػبط 1500ىػ906إىل عاــ، 1369ىػ771عاـ 

. (47: 1" )اريةعالية من التطور كاستخدموه بكثرة يف منشأهتم اؼبعم
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 (42)شكل
 ".حشوات البانوىات" اؼبزكَّل منفذة بطريقة الكويف كتابات باػبط

 CALLIGRAPHIE كتاب :المصدر

 ARABE VIVANTE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
كتعٍت اؼبساحات احملصورة بُت اإلطارات على " الًتاكوتا"ىي اغبشوات الزخرفية اؼبشكلة بواسطة ":بانوىات)*( " 

كتابية اؽبندسية األشكاؿ من اغبوائط أك األسقف أك األكتاؼ أك الدعائم أك غَتىا من األبنية، تشكل الزخارؼ اؿ
. ، أك الطوب احملركؽ"الًتاكوتا"داخل ىذا اإلطار 

(: المزوَّى)تطور الخط الكوفي  -د
 

لقد قاـ الفنانوف كالصناع العرب كاؼبسلموف بتنفيذ تصميمات الكويف اؼبزكَّل على مدل قركف بأشكاؿ كثَتة بالغة 
ير عالقة الكتابة باألرضية أك اػبلفية اليت كتبت عليها، إذ كلما أزداد ، منها تغَت ظبك الكتابة أك لونو فبا يغاإلبداع

. ربوؿ شكلها العاـ من خط إىل مساحة، بينما تتحوؿ األرضية فتصبح خطان  ك. ظبك اػبط كاف تأثَت الكتابة أقول
مساحة  بح اػبلفيةبالعكس فكلما نقص ظبك اػبط كاف تأثَت الكتابة أخف كتأكد شكلها اػبطي، بينما تص ك

أما تغَت نسب ألرضية جيعل الكتابة أكثر كضوحان، ككذلك فإف ازدياد التضاد بُت لوف اػبط كلوف اكاضحة التأثَت، 
اػبط بشكل غَت متساكم يف اذباىي الطوؿ كالعرض فيجب أف يتم باحًتاس شديد كحساسية بالغة ألننا ردبا 

مرضية دائمان، كيستحسن تفادم تغيَت نسب اػبط  حصلنا على عالقات جديدة بُت اػبط كاألرضية قد ال تكوف
إف كانت زكايا التقاء اػبطوط يف  كككظيفة التصميم، بشكل غَت متساك إال ألسباب موجبة يف التعبَت الفٍت 

التصميمات قائمة، فإف إدخاؿ تنويعات على معاعبتها ديكن أف يضيف تأثَتات صبيلة ربسن التصميم، حيث 
ىذا كديكن لشكل اػبط اؼبكتوب أف يتنوع بشكل غَت ؿبدكد ليتالءـ مع طبيعة دبة كاؼبقعر، اكح بُت األشكاؿ اؼبحتًت

(. 43 -شكل)اؼبواد اؼبستعملة يف التنفيذ، أك ليتالءـ مع الوظيفة التعبَتية 
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ؼبالئم أف نطور استعمالو من إذا كاف اػبط الكويف اؼبزكَّل قد بدأ على كاجهات اؼبباين اؼبعمارية فقد يرل أف من ا
اللوحات ذات البعدين إىل األشكاؿ ثالثية األبعاد حيث يأخذ اػبط أشكاالن تشغل الفراغ كديكن مشاىدهتا من 

فقد ذكرنا أف بعض تكوينات الكويف اؼبزكَّل كانت تصمم أحيانان بزكايا . زاكيا متعددة، كىذا ما ديكن بالكويف اؼبزكَّل
 ،كن النظر إىل بعض ىذه التكويناتيف ىذه اغبالة ًن. درجة 60ينات اليت تصمم بزكاية غَت قائمة مثل التكو

فمثالن نرل تركيبان للفظ . ( 10: 51" )ألشكاؿ ثالثية األبعاد على سطح ذم بعدين( أكسونومًتم)إسقاط كأهنا "
كأف مكعب، م شكل كصبعت لتعط( مربع)شكل ك ( معُت) لشكل  ىندسيثالثة أقساـ أحتل منها شكل اعباللة 

دبعاعبات صبالية لثالثية األبعاد للفظ  عادؿ عبد الرضبنالدكتور  قاـ الكتابة سبت على سطوح ـبتلفة االذباه، كقد 
(.  44-شكل)  اعباللة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 43)الشكل 
اعبات ىندسية صبالية ـبتلفة للفظ اعباللة مع

كتاب آفاؽ التذكؽ الفٍت  عن  
 من عمل اؼبؤلف

( 44)الشكل 
معاعبات صبالية ثالثية األبعاد للفظ اعباللة  

كتاب آفاؽ التذكؽ الفٍت  عن  
 من عمل اؼبؤلف
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أماكن متعددة،  انُت كاؼبهندسُت يف أعماؿ كثَتة كيففمن قبل اػبطاطُت كالف( اؼبزكَّل)يزداد اليـو استعماؿ الكويف ك

، فمن اػبطاطُت اؼبعاصرين الذين مارسوا الكويف ألف الذكؽ اؼبعاصر يستحسن بساطة كقوة تكوينات ىذا اػبط
. من العراؽ حسن قاسم حبشمن مصر،  يوسف أحمداؼبزكَّل بشكلو التقليدم 

 
كي اؼبقيم يف األمرم ينؾ مانويل كمن الكويت  فريد العلي كمن مصر،  طارؽ إسماعيلأما اػبطاطوف "

" الكويت، فإهنم جيمعوف يف أعماؽبم بُت الكويف اؼبزكَّل التقليدم كاؼبعاعبة اغبديثة سواء من ناحية التكوين أـ التلوين
(51 :9 .)

: (المزوَّى)المقومات التشكيلية للخط الكوفي :  انيًا ً 
 
ؾبموعة اؼبقومات التشكيلية اليت يتحلى هبا   -

 (:اؼبزكَّل)اػبط الكويف 

 

: حساب الفراغات: أووً 
 
أف العرض األفقي  (اؼبزكَّل)الكويف نالحظ يف اغبرؼ  

كحة، مثل العُت األكلية، كاغباء كاػباء كاعبيم للحركؼ اؼبفت
يساكم العرض األفقي للحركؼ اؼبدكرة اؼبغلقة، كالداؿ كالذاؿ 

 ( 45 -شكل)كما يف  ،كاؼبيم كالواك مثل الواك كالفاء كالقاؼ
حافظة على إيقاع اػبطوط السود كالفراغات البيض كذلك للم

فإف صبيع خطوط اغبركؼ تقع على "  يف اغبركؼ اجملاكرة، 
. (6: 51" )شبكة منتظمة ال جيوز ذباىلها

 
اؼبزكَّل ثالث  الكويف إف أصغر ارتفاع للحركؼ يف اػبط 

خطوط ربصر بينهما فراغُت أبيضُت، أك بعبارة آخرل طبسة 
كىو ارتفاع قليل االستعماؿ "لعرض األلف مربعات مساكية 

 "لصعوبة تكوين الكلمات ضمن فراغ يعترب أصغر  من اؼبعتاد
بشكل أكثر طبيعية فإننا كبتاج  كلكتابة اغبرؼ، (6: 51)

( 46)شكل خطوط أفقية ، حبيث يشكل اػبطاف األكسطاف طبسة إىل 
أربعة خطوط أفقية سود، حبيث يشكل اػبطاف 

. األكسطاف حدكد اغبرؼ اؼبدكر يف اؽباء
 الدارسةربليل 

( 45)شكل 
يساكم العرض (د)يبُت العرض األفقي للحرؼ

(. ـ)فقي للحرؼ األ
 الدارسةربليل 
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( 48)شكل 
امتداد رأسي للحركؼ القائمة 

 نفائس اػبط العريب بعن كتا

(. 46-شكل)كاؽباء كما يف  حدكد اغبركؼ اؼبدكرة، كأكؿ اؼبيم كالواك كالفاء
 

كيشكل اػبط السفلي حد هنايات اغبركؼ النازلة ربت السطر 
كالراء كالواك كذيل اعبيم كاؼبيم، كيشكل اػبط العلوم حد هنايات 

كالالـ ألف، كيظهر مثاؿ اغبركؼ اؼبنتصبة كاأللف كالالـ كالطاء 
(. 47 –شكل )ذلك يف 

 
 
 

اوستمداد )قابلية :  انياً   :(الرأسي
 

كقد يسمى "
يف حركؼ القائمة الرأسية كاأللف  كىو صفة ( االنتصاب)

الطاء كالظاء كالالـ ألف، كىذه  كالالـ، كماشاهبها كقوائم 
لتحكم يف ألف ديد رأسيان كامكانية ا الصفة تعٍت قابلية اغبرؼ 

: 45" )طولو كقصره ىذه الصفة تعٍت قابلية اغبرؼ (.28
رأسيان كاأللف كالالـ، كامكانية  ألف ديد  (اؼبزكَّل)الكويف 

يب كديكن مالحظتها من خالؿ الًتؾ   التحكم يف طولو كقصره
الرأسية للمزكَّل، كيالحظ ذلك يف  البنائي ألشكاؿ اغبركؼ 
أمتدت فيو كل اغبركؼ القائمة إىل  حيث ( 48-شكل )

التوازم الرأسي اؼبمتد فبا أعطى  أعلى فحقق نوعان من 
امكانية التحكم يف طوؽبا  .كالتصاعد ك أحساسان بالنم

كديكن تغَت اؽبندسي، الًتكيب البنائي  كقصرىا، دبا يناسب 
، دكف أف زبل اؼبساحة اؽبندسةيالئم  اذباىها يف التكوين دبا 

 .جبماؽبا أك تكويناىا
ؼ القائمة كاؼببالغة يف تطويلها كللحر فاالمتداد الرأسي 

ساس بالنمو اؼبتصاعد، الرأسي كاألح ربقق نوعان من التوازم 
الثالث أك بالعمق، كما تعطي  كما تثَت إحساسان بالبعد 

. إحساس بالقوة الصاعدة
 
 

: (األفقي  اوستمداد)قابلية :  اللاً 

( 47: )شكل
يبٍت العرض األفقي للحركؼ اؼبدكرة يف الواك 

. مثل الالـ ألف
الدارسة ربليل 
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( 50)شكل 
اإلعجاـ يشغل الفراغ لتامُت التناسب 

 نفائس اػبط العريب عن كتاب

 
: 45" )مد أجزاء اغبركؼ األفقية، كبسط الياء كالسُت كالصاد كالكاؼ، كىو (االستمداد)بالتنصيل  رؼعُ " 
29 .)

 
من حركؼ اؽباء كالصاد فبا سهل يف تزايد  بسطت أجزاء( 49-شكل ) 

الكويف كىذا البسط من أىم صفات اػبط   .اإلحساس باستقرار ىذه اغبركؼ
، كالبسط كاالستمداد ( اؼبزكَّل) يتناسب مع حساب الفراغات   

 

 

 (شغل الفراغ)قابلية : رابعاً 
 

لشغل الفراغ، حيث   اؼبزكَّل إمكانية الكويفللخط     
اؼبساحات الشاغرة فبا  يب كي تشغل يستعاف بأساؿ

لتامُت ناحية أخرل  تضيف قيم صبالية من ناحية أكمن 
كالفراغات البيض لذا  التناسب بُت اغبركؼ السود 

كمن ىذه  .اللوحة حيتاج إىل عناصر إضافية إلكماؿ 
: يلي مااألساليب 

 
: اإلعجاـ والتشكيل -
 

الكويف نالحظ يف أغلب خطوط 
، (االعجاـ)ف النقطة اؼبزكَّل،  زبلو ـ

فبا يفكك "ألهنا تشغل حيزان ، 
التكوين يف أكثر اغباالت، كحيبذ عدـ 

استخداـ النقاط إذا كانت العبارة 
ال خيشى التباس  مفهومة حبيث
كلكن   ،(6: 51") كتشويو اؼبعٌت

، لتامُت (باالعجاـ)يستعاف أحيانان 
التناسب بُت اغبركؼ السود 

ج إىل كالفراغات البيض لذا حيتا
ؿ إلكما( كاألعجاـ)عناصر إضافية 

-شكل)اللوحة كما يظهر لنا يف 

 (51)شكل 
نقطة تشغل مربع أسود 

 تحليل الدارسة

 (49)شكل 
امتداد رأسي كأفقي للحركؼ القائمة كاؼبنبسطة 

 اػبط الكويف-موسوعة اػبط العريب عن كتاب
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، أما (51-شكل)كما يتضح يف تشغل مربع  كاحد أسود كرباط بثمانية مربعات بيضاء ( فالنقطة) (.50
مثل دكر العجم، ( التشكيل)كدكر  (.52-شكل)بعشرة مربعات بيضاء كما يف  تشغل مربعُت كرباط( النقطتاف)

. زبداـ عالمات التشكيل صباليان، كتامُت النسب بُت اغبركؼديكن اس
 
: اوستعاضة -

 

كىو أف يستعيض اؼبصمم عن حرؼ معُت جبزء مشابو لو من حرؼ آخر 
يف الكلمة نفسها، كيتم ىذا غالبان عندما يكوف الفراغ اؼبخصص للكلمة 

-ىػ1425)كيقوؿ مأموف الصقاؿصغَتان كتصعب كتابة اغبركؼ كلها فيو، 
جيب تفادم ىذا االستعماؿ كليان ألنو استعماؿ خاطئ (: " ـ2004

أف يستعاف ديكن ك (. 7: 51" )كيؤدم إىل اختالط القراءة كتشويو اؼبعٌت
النسب كالتناسب ربقيق خبطوط ؾبردة لشغل مساحات التكوين، كذلك ؿ

(. اؼبزكَّل)للخط الكويف  كحساب الفراغات، كربقيق اؼبعايَت اعبمالية
 (:الطالقة)المزوية ألساليب مختلفة  ةإستيعاب الكتاب: خامسًا ً 

 
حدة  أك عبارة كاحدة ابالقدرة على تصميم أكرب ؾبموعة من األفكار حوؿ فكرة ك (اؼبزكَّل) الكويفيتمتع اػبط 

حيث يتم تشكيلها ( 53-شكل )يف ( ؿبمد)لطالقة يف كلمة زبرج بصور متنوعة كمتعددة، كيتضح مثاؿ ا
. لفةبتصميمات ـبت

 (52)شكل 
أسود  نقطتُت تشغل مربعُت
 تحليل الدارسة
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: التطويع والتشكيل قابلية: سادسًا ً 
 

(  البسيطة)للمفردة  التطويع والتشكيل قابلية: أووً 
: داخل اإلطارات الهندسية البسيطة

 

 (53)شكل 
(. ؿبمد)ؾبموعة من التصميمات لكلمة  

صباليات اػبط العريب،  عن كتاب
. اػبط العريب ،(اػبط الكويف)كسوعة اػبط العريب ـ
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لألطر اؽبندسية اؼبختلفة، الذم ديثل شكل اػبط قابلية الكتابات اؼبزكية اؼبفردة البسيطة غَت مكررة ك مواءمتها 
يت ربويو، ألف ترسم يف ىيئة أشكاؿ ىندسية ذات زكايا، كاؼبربع كاؼبستطيل كالدائرة كاؼبعُت كاؼبسدس اػبارجي اؿ

  .كمشاهبها
كتتم فيها تطويع نظاـ اغبركؼ كإجراء بعض التحوير يف أشكاؽبا ليتوفر للحرؼ عامل اؼبوافقة 

حىت تطابق مع األشكاؿ  إذا أف حركفها تغَت اذباىاهتاكاؼبالئمة لإلطار اؽبندسي الذم سيشغلو، 
.  ةاؽبندسية اؼبختلف

( مفردة)لفظ اعباللة  ، (54-شكل)كيوضح 
، نرل تطويع (55 -شكل)مثلث، كيف  مطاكعان داخل شكل 

إختالؼ حرؼ  مربع الشكل كيالحظ  للفظ اعباللة داخل إطار 
. اؽباء يف الشكلُت

 
( المزدوجة) والتشكيل للمفردة  التطويع قابلية :  انياً 

طارات ىندسية داخل إ  :مختلفة
 

موافقة كمطاكعة الكتابة اؼبزكية البسيطة لألشكاؿ اؽبندسية  ككما الحظنا مدل 
من أتاحت للفناف دبداخل إبداعية الحصر ؽبا مكنتو  اؼبختلفة متعددة االطر،  فبا 

، حبيث تًتاكب الكلمة أك اعبملة  مكررة، حىت تتطابق  ( اؼبزدكجة)تطويع الكتابات 
: اؼبختلفة، كمن ىذه األشكاؿ اؽبندسية  مع األشكاؿ

 
( المزوَّى)الكوفي الخط•  :المستطيل

شكل ىندسي مستطيل  تعٍت الكتابة اؼبزكية داخل 
geometrical angular kufic (Oblong 

Inscriptions)  
(. 56 -شكل)
 

الخط  •
:  المربع(المزوَّى)الكوفي

شكل ىندسي مربع  تعٍت الكتابة اؼبزكية داخل 
geometrical angular (Square 

Inscriptions)  kufic 

(. 57-شكل)
 

 

( 56)شكل 
اؼبستطيل  اؽبندسي مزكية داخل الشكلبسملة 

كالزخرفة اإلسالمية  فن اػبط العريب عن كتاب

( 54)شكل 
ثلث املشكل يوائم اؿ لفظ اعباللة 
 اػبط العريب كتابعن 

 

( 55)شكل 
ربع املشكل اؿ يوائملفظ اعباللة 
 ػبط العريبا عن كتاب
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: المعين( المزوَّى)الكوفي  الخط 
. تعٍت الكتابة اؼبزكية اؼبرتبة داخل شكل ىندسي معُت

(geometrical angular kufic 

Inscriptions)  

( 58-شكل)
 

 
: المللث( المزوَّى)الكوفي الخط•

داخل شكل ىندسي مثلث  تعٍت الكتابة اؼبزَِّكية اؼبرتبة
. األضالع

(Traiangle geometrical angular kufic 

Inscriptions) 
( 59 -شكل)
 
 
:  النجمي(المزوَّى)الكوفي الخط •

.  اؼبزَِّكية داخل شكل ىندسي قبميالكويف تعٍت الكتابة 
Inscriptions)  (Star patterns geometrical angular   

kufic 
(. 60-شكل)
 
 
 
 
 
 
: المسدس(المزوَّى)الكوفي الخط• 

. تعٍت الكتابة اؼبزَِّكية داخل شكل ىندسي سداسي األضالع
 (Hexagon geometrical angular 

Inscriptions) kufic 
( 61-شكل)
 
 

( 57)شكل 
الشكل اؽبندسي اؼبربع  مزكية داخل( اهلل)لفظ اعباللة 
 فن اػبط العريب كالزخرفة اإلسالمية عن كتاب

( 58)شكل 
عُت امل الشكل اؽبندسي مزكية داخل( ؿبمد)كلمة 

 نفائس اػبط العريب عن كتاب

( 59)شكل 
الشكل اؼبثلث  مًتاكبة مزكية داخل( ؿبمد)

 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب
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: الملمن(المزوَّى)الكوفي  الخط •
. تعٍت الكتابة اؼبزَِّكية داخل شكل ىندسي شباين األضالع

 (Octagonal geometrical angular kufic Inscriptions)  

 
 
: المستدير(المزوَّى) الكوفي خطاؿ• 

. مستدير تعٍت الكتابة اؼبزَِّكية داخل شكل ىندسي  
angular kufic  (Circular geometrical 

Inscriptions) 
 (62 -شكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :قابلية التحوير والمطاوعة: سابعاً 
 

اؼبزكَّل للتحوير الشكلي  الكويفىو مدل قابلية اغبرؼ 
جملموعة اغبركؼ كالكلمات اليت  ربويها اعبملة، حيث سبتاز 

كصياغتها يف أشكاؿ  احركفو بطواعيتها كإمكانية رظبو
: ىندسية كعضوية، كمن ىذه األشكاؿ مايلي

( 60)شكل 
قبمة رباعية األضالع  مًتاكبة مزكية عبارة 
 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب

( 61)شكل 
مزكية داخل سداسي األضالع ( ؿبمد)
 فن اػبط العريب كالزخرفة اإلسالمية كتاب عن

( 62)شكل 
مزكية داخل ( كؿ اهللال إلو إال اهلل ؿبمد رس)

شكل ىندسي مستدير 
 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب
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صر أك كيستعاف يف بعض األحياف عنا....(. مساجد، كاجهات معمارية، الكعبة اؼبشرفة،)على ىيئة معمارية

(. 63-شكل)أشكاؿ صغَتة إلكماؿ اؽبيئة كما ىو موضح يف 
 

اؼبزكَّل ، حيث الكويف يعتمد الفناف يف ربويراتو على األسس الفنية كاعبمالية للخط 
التناظر  –إىل ربقيق التماثل  -اؽبيئة احملورة –يلجأ الفناف أحيانان لتحقيق التكوين الزخريف 

اعبمل يف كضع طبيعي مث تكرارىا يف كضع عكسي،  كذلك عن طريق كتابة (-اؼبرآة)
كما يظهر يف  حيث يعكس كتابات اعبانب األدين ما يف عبانب األيسر، 

اعبزء السفلي كيف اعبزء  حيث أستخدـ الفناف أسلوب التناظر يف (  64 -شكل)
، حيث (اؼبآذف) العلوم يالحظ التفاكت يف ارتفاعات اغبركؼ الرأسية لشكل 

رتيب، ؿبقق  لوب إلحداث نوع من التنوع كاإليقاع الغَت استغل ىذه األس
. االتزاف من خالؿ التماثل

 
كىكذا يتضح فبا سيق أف 

الفناف اػبطاط قد عبأ إىل 
خاصية قابلية التحوير مستعينان 

عبمالية اػبط التشكيلية كا باألسس البنائية كدبقومات ىذا 
(. اؼبزكَّل)للخط الكويف 

 
 
 
 

: اكبقابلية التر:  امناً 
 

تعٍت تراكب اغبركؼ كالكلمات فوؽ بعضها أك تداخلها 
 كتتم ىذه العملية، (65-شكل )كما يف أك تشابكها، 

اؼبزكَّل كتعدد الكويف كتساعد الصفات الفنية للخط  ،بدراسة
صورىا، على إمكانية تشكيلها ضمن أصوؿ قواعد ىندسية، 

منتظمة كمعاعبة الفراغ فيها عن طريق توزيع اغبركؼ بصورة 
  .يف اؼبساحة احملددة للوحة اػبطية

متداخل غَت  اؼبزكَّل كقد يكوف الًتاكب الكويف تًتاكب حركؼ    

( 63)شكل 
(  ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل)

أسلوب التحوير يف ىيئة مسجد 
 نفائس اػبط العريب عن كتاب

( 65)شكل 
اكب للًتمنوذج 

 مبادئ اػبط الكويف الًتبيعيعن 

( 64)شكل 
( ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل)

يتبُت التحوير بأسلوب التناظر 
 صباليات اػبط العريب عن كتاب
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( 69)شكل 
اؼبلك )بُت اغبركؼ الرأسية اؼبمتدة من اعبملة  ابككتش تضافر

يف أعلى التكوين (  هلل
 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب 

 اؼبزكَّل أحد اػبطوط اليت ديكن تراكبها بأشكاؿ ـبتلفة كيعترب الكويفمتشابك، أك قد تتالقى دكف أف تتداخل، 
. ةكمتعددة،  سوان كانت مفردة أك مزدكج

 
 

  (:التقاطع) ة قابلي: تاسعاً 
 

بالتداخل، كقد تتداخل كالكن التًتاكب،   مع بعضها  يف التكوين اؼبزكَّل حركؼ الكويف تتالقى 
كالنسيج لتحقيق قيم اغبركؼ مع بعضها ، كديكن أف تتقاطع (66-شكل) يف  التقاطعكيظهر مثاؿ 

. صبالية عالية
   

(: وقرأتو ىالمزوَّ  ابتداء كتابة الخط تعدد جهة ) قابلية  :عاشراً 
 

ديكن قراءتو من صبيع اعبهات من أعلى إىل أسفل   اؼبزكَّل الكويفإف اػبط 
اليسار أك العكس، أك مائل من زاكية إىل  الزاكية  أك العكس، أك من اليمن إىل 

أك من جهة كاحد من تلك (. 67 -شكل) كما يف اؼبقابلة أك العكس، 
اعبهات اليت ذكرت، كىذا  ة اليت ربويها الكتابةحبسب اؼبساحة اؽبندسي

ناكؿ هبا كحبسب األسلوب اؼبت
 .مثل التماثل كالتناظر

(: التشعب)قابلية : أحد عشر
 

التكوين ديكن اف ينطلق 
من مركز أك من بؤرة معينة يف  -شكل)كما يف  التصميم

أك اػبطي من اؼبنتصف،   حيث يتشعب التكوين ( 68
العكس  ديكن أف تتشعب من 

م يف مركز ؿ التكوين كتلتقحو
. الوسط

 
 

(: والتشابك التضافر )قابلية : عشر  ناا
  

ضفَتة، حبيث تتعاقد اغبركؼ  تعٍت جدؿ اغبركؼ يف ىيئة 

( 68)شكل 
منوذج يوضح التشعب من مركز التكوين 

 صباليات اػبط العريب عن كتاب

( 66)شكل 
للتقاطع  منوذج 

 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب

( 67)شكل 
كتابة اػبط اؼبزكَّل كقرأتو   ءلقابلية تعدد جهة ابتدا منوذج

 فنانوف خطاطوف عن كتاب
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( 70)شكل 
( اغبمد هلل)سبتد اغبركؼ الرأسية من اعبملة 

لتتضافر يف كسط التكوين لتشكل كحدة زخرفية 
 (اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب

( 71)شكل 
منوذج يوضح قابلية التكرار 

 صباليات اػبط العريب عن كتاب

الرأسية اؼبمتدة من اعبملة للتشابك كتًتابط، كتنشأ منها زخارؼ ىندسية، كقد تضفر حركؼ الكلمة الواحدة كما 
شكل )ؾ إطار صبيل من التضفَت سبلئ اؼبساحات العليا كما يف نشأ من ذؿتضفر كلمتاف متجاكرتاف أك أكثر لكي م

، كتتضافر كتتعاقد بعض (70-شكل )كتكوف كحدة زخرفية كما يظهر يف  ، أك تتضافر يف كسط التكوين(69-
. ددة يف اعبملة لينشأ تنوع كإيقاعاغبركؼ القائمة بطرؽ متع

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

: قابلية التكرار: عشر  ال ة
 

اؼبزكَّل للوصوؿ إىل أعلى قيمة صبالية كديكن  الكويف تشكيلي للحرؼ رار كحل ألسلوب يتخذ التك
منتظم، )كبأم أسلوب كيف أم مساحة، كديكن مضاعفتو جبميع األساليب  ربقيقيو بكلمة أك عبارة أك صبلة 

(. متشعب، متعاكس، متبادؿ
 

 أربعة :(تعداد صورة الحرؼ الواحد)قابلية : عشر
 

آخرىا أك عندما جياكر حرؼ  اؼبزكَّل الواحد يف بداية الكلمة عن كسطها أك  الكويفرؼ يتنوع شكل احل
اؼبزّكل، كتعدد اذباىاهتا يف التكوين، كي تتساكل  الكويف أشكاؿ حركؼ كنالحظ ىذا يف تنويعات ، يشبهو

مساحات  اػبطوط السوداء  .كالفراغات البيضاء يف اغبركؼ اجملاكرة
 

كيف الغالب من التكوين حسب العالقات الفراغية ك البنائية يف كل موضع  احد كتعددت صورة اغبرؼ الو
(. 74)، (73)، (72)حركفها بسبب تعددىا، كما يظهر لنا يف الشكل تصعب قراءة النصوص كالتميز بُت 
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شكل 
(

72
 )

َّل  للحرؼ  تعدد صورة اغبرؼ الواحد  اؼبزك
(

أ، ب
 /

/ ت
ث، ج

ح/
 /

خ، د، ذ، ر
/

ز، س
ش/

 )
اػبط الكويف اؽبندسي اؼبربع حلية كتابية دبنشآت اؼبماليك يف القاىرة 

ك 
مباد

 ئ
اػبط الكويف الًتبيعي
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شكل
(

73
َّل  للحرؼ(  تعدد صورة اغبرؼ الواحد  اؼبزك
( :

ض
ص، 

 /
ط،ظ

 /
ع،غ، ؼ، ؽ

ؾ/
)

 

عن كتاب
 

اػبط الكويف اؽبندسي اؼبربع حلية كتابية دبنشآت اؼبماليك يف القاىرة 
ك مباد

م اػبط الكويف الًتبيعي 
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شكل
(

74
 )

َّل  للحرؼ تعدد صورة اغبرؼ الواحد  اؼبزك
( :

/ ؿ
/ ـ

/ ف
/ ق

/ ك
/ م

( ال
عن كتاب
 

اػبط الكويف اؽبندسي اؼبربع حلية كتابية دبنشآت اؼبماليك يف القاىرة
  

ك 
مبادم اػبط الكويف الًتبيعي
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( المزوَّى)الكوفي  األساليب الفنية المختلفة في تناوؿ الخط:  اللاً 
 

عددة  كمن ىذه تمن مقومات تشكيلية مكنت الفناف بتناكؽبا بأساليب فنية ـ (اؼبزكَّل)الكويف  خطؼبا لل
: األساليب مايلي
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 (75)شكل 
لفظ اعبالؿ متعاكس 

 اػبط العريب عن كتاب

  (: المرايا -الكتابة المنعكسة)أسلوب
 

املة، أك أف يعتمد ىذا األسلوب على كتابة اآليات كاعبمل بشكل متعاكس أك متقابل حبيث تكوف الكتابة ؾ
. تتداخل أجزائها مع بعضها األخر لتكوف تركيبة زخرفية
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 (77)شكل 
. مع خط الثلث كالنسخ( اؼبزكَّل) الكويف تزاكج اػبط 

 .صباليات اػبط العريب  عن كتاب

تكوين خطي يعكس فيها اعبانب األدين ما ىو يف اعبانب األيسر، ككأف العبارة أماـ مرآة، كيعٍت إمكانية رسم 
. (75 -شكل)خط مستقيم كمهي دير بُت التكوين حبيث ديكن اغبصوؿ على جزأين متطابقُت، كما يظهر يف 

 
 (: التناظر)أسلوب

 
فيخل لنا أف اػبطي األجزاء اؼبتقابلة منو،  يف التكوين يتشابو أك يتماثل 

متعاكسة، كلكنها زبتلف يف مضموهنا كيكمل بعضها  العبارة متطابقة أك 
. (76-شكل) البعض، كما يف 

 
 

المزوَّى  الكوفي التزاوج بين الخط)   أسلوب
ونوع آخر 

(: نص واحدالخطوط العربية في  أو أكلر من 
 

إمكانية أف يتزاكج أك ىذا اػبط كحدتو إىل أف  برغم من قساكة 
فبا عمل كاحد، يف من اػبطوط يف تصميم أك  يشًتؾ مع نوع آخر 
اؼبزكَّل، الكويف كترطيب ككسر حدة اػبط  يضيف قيمة صبالية 

(. 77 -شكل)يف  كيظهر ىذا التزاكج 
 

  جعل )أسلوب
أحد الحروؼ 
مركز التكوين 

: (الخطي
 

جيمع اعبمل يف  
ترابط عن طريق 

ربويراغبرؼ الذم 
انطلق منو التكوين،  

إما يف ىيئة دائرية 
تًتاكب على إمتداد 
اغبركؼ الرأسية يف 

( 76)شكل 
متناظر ( خامت االنبياء)عبارة 

 فنانوف خطاطوف عن كتاب



 - 90-  

 (79)شكل 
توافق بُت الكتابات الكبَتة كالكتابات الصغَتة 

 صباليات اػبط العريب عن كتاب

( 80)شكل 
كتابة على ىيئة شبكية من خالؿ تقاطع اغبركؼ القائمة 

 اػبط العريبعن كتاب 

 (78)شكل 
(. اؽباء)تًتابط اعبمل مع بعضها كتنطلق من حرؼ 

 (.اػبط الكويف)موسوعة اػبط العريب  عن كتاب

. ان أك تكتب يف ىيئات ىندسية أخرلاعبملة اليت تكتب يف إطار دائرم أيض
 

 كديكن أف يكوف اغبرؼ اؼبشًتؾ الذم ديثل مركز التكوين فبكن أف يكوف
اغبرؼ األكؿ من العبارة أك اؼبتوسط أك األخَت، كذلك يعتمد على تركيز الفناف 

الحدل اغبركؼ إما ألمهيتها أك تناسبها للتفريع كجعلها مركز الوسط، كيظهر مثاؿ 
(. 78-شكل)     النالؽ التكوين من أحد اغبركؼ للعبارة يف

 
 
  (:التوفيق بين الكتابات الكبيرة والصغيرة)أسلوب 
 

ـ ىذا التوفيق من خالؿ توظيف الكتابات الصغَتة كفق مساحات كإطارات يت
ة، كا يظهر ذللك اؼبثاؿ يف اؼبساحة الناشئة من الكتابة الكبَتمع عادؿ تؿبدكدة، لت

(. 79-الشكل)
 

 

 
 (: ظهور الكتابة على ىيئة شبكية)أسلوب

 
يظهر ىذا األسلوب بظهور الكتابة على ىيئة شبكية ذات 

أك ة من تقاطع اغبركؼ اؼبمدكدة فتظهر أشكاؿ مربعات مربعات، ناتج
كحة بنهايات كسط اللوحة، كما يتحدد اإلطار اػبارجي للشبكية 

(.  80-الشكل)كما يظهر ذلك يف ، بعض اغبركؼ اؼبستخدـ
 
 

 ال ي ) أسلوب المزوَّى التكعيبي 
 :(األبعاد

 
بشكل جديد صبعها ك تظم لشكل ىندسي مناؼبزكَّل الكويف  تركيب يظهر ىذا األسلوب

، كما يظهر مثاؿ ذلك يف كأف الكتابة سبت على سطوح ـبتلفة االذباهكعلى مكعب فراغي 
 (. 81-الشكل)
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  (: الخداع البصري)أسلوب
 

ىن أف الفراغ احمليط عكىذه الظاىرة تظهر من خالؿ التبادؿ بُت الشكل كاألرضية مب
كما يظهر يف رؼ نفسو تنشأ عنو حركة ترددية، باغبركؼ يعترب موجبان سبامان كإجيابية احل

(.  82-الشكل)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: من ىذا الفصل ما يلي الدارسةكبذلك تستخلص 

 
اكتسب اػبط الكويف نصيبان كافران من اعبماؿ الىتماـ الكتاب بو فقد تنوع إىل أنواع عدة، كأشكاؿ متباينة،  -

 .بانطباعو بطباع عصره يز عن اآلخرككل شكل من ىذه األشكاؿ مت

 

ىي األساس اؽبندسي ( اؼبربعة ، اؼبربعة ذات احملور القطرم، الشبكية اؼبثلثة كالسداسية)الشبكيات اؽبندسية  -
 .كالبنائي حُت يهدؼ اؼبصمم إىل تطويع حركؼ أم نوع من الكتابات الكوفية

 

( 81)شكل
( ثالثي األبعاد) للمزكَّل التكعييبمنوذج 

عمل الدارسة 
 

( 82)شكل
للخداع البصرم منوذج 

فن اػبط العريب كالزخرفة اإلسالمية  عن كتاب
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حيث خيضع اؽبندسية  نواع الشبكياتمن أ ألمالكويف البسيط  خضوع أنواع اػبط الكويف اؼبذكورة باستثناء -
 .كالتلقائية دكف التقيد بنظاـ معُتىذا النوع من الكتابات الكوفية غبرية اليد يف الكتابة 

 

بأف حركفو الكتابية ذا  -سالفة الذكر-عن بقية اػبطوط الكوفية الزخرفية األخرل (اؼبزكَّل) الكويف يتميز اػبط -
كضع أسسو اؼبزخرؼ ، ر من أم نوع آخر من أنواع اػبط الكويف أكث -ال استدارة فيو-طابع ىندسي حبت

 .صاحب التصميمات الزخرفية  ك اػبطية، كليس من كضع خطاط صاحب قلم

 
 .ثالثي األبعاد كجو من أكجو تطوير استعماالت الكويف اؼبزكَّل( التكعييب)الكويف اؼبزكل  -

 
يف  كأساليبو التشكيليةؾبموعة اػبصائص الشكلية  ، يف (اؼبزكَّل) الكويف للخطتتمثل اؼبقومات التشكيلية  -

ذلك ؼبقوماتو التشكيلية اؼبميزة  حركفو للتشكيل كالًتكيب، كيرجعكمدل طواعية   تكوينو اعبمايل كالوظيفي،
 :كمن أمهها ما يلي

 
(. حساب الفراغات: )أكالن 
( االستمداد الرأسي)قابلية : ثانيان 
( االستمداد األفقي)قابلية : ثالثان 
( شغل الفراغ)قابلية : رابعان 

 (الطالقة)اؼبزكية ألساليب ـبتلفة  ةإستيعاب الكتاب: خامسان 
( التطويع كالتشكيل)قابليتو :  :سادسان 
( التحوير كاؼبطاكعة)قابلية :  :سابعان 
( الًتاكب)قابلية : ثامنان 

( التقاطع)قابلية : تاسعان 
( زكَّل كقراءةكتابة اػبط املتعدد جهة ابتداء ) قابلية : عاشران 

( التشعب)قابلية : حد عشرأ
( التضافر كالتشابك)قابلية : عشر اثنا

( التكرار)قابلية : ثالثة عشر
 (تعداد صورة اغبرؼ الواحد)قابلية  :عشرأربعة 

 
من مقومات تشكيلية مكنت الفناف بتناكؽبا بأساليب فنية منعددة  كمن ىذه  (اؼبزكَّل)الكويف ؼبا للحرؼ 

: يلاألساليب مام
 (اؼبرايا -الكتابة اؼبنعكسة) :أسلوب
( التناظر: )أسلوب
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.  نص كاحداؼبزكَّل كنوع آخر أك أكثر من اػبطوط العربية يفالكويف التزاكج بُت اػبط )أسلوب 
(  جعل أحد اغبركؼ مركز التكوين اػبطي): أسلوب
( بُت الكتابات الكبَتة كالصغَتة التوفيق) :أسلوب
( ىل ىيئة شبكيةظهور الكتابة ع: )أسلوب
( ثالثي األبعاد)اؼبزكَّل التكعييب : أسلوب 
(. اػبداع البصرم:  )أسلوب

 
تفيد يف فهم كأساليب تناكؽبا يف التصميم ( اؼبزكلالكويف اؼبقومات التشكيلية للحرؼ ) ىذه إف استيعاب -

 .حثيف ذبربة الب طبيعة حركفو، كصفاهتا الشكلية، فبا يتيح فرصة االبتكار كالتشكيل هبا

 

من  يف إجياد العديدفبا يعطي ؾباالن كاسعان إمكانيات اػبط الكويف اؼبزّكل اؼبتعددة التشكيل كاؼبطاكعة مدل   -
 .الصياغات اؼببتكرة كاؼبتنوعة

 
 

 

 

 
 
 



اخلامس  الفصل
 
 

( وصف وتحليل مختارات من أعمال بعض الفنانين)
 

 
  مقـدمة

  (المزوَّى)أسس تحليل مختارات من الخط الكوفي 

التعرف بالفنان  - أ

اللوحة توصيف  - ب

  ( المزوَّى)محاور تحليل مختارات من الخط الكوفي

( المزوَّى)تحليل المقومات التشكيلية للخط الكوفي  .1

( المزوَّى)لخط الكوفي الفنية ل تحليل األساليب .2

 األسس البنائية للتصميمات الزخرفية  .3

( أسس التصميم وبناء التصميم)األسس الجمالية  .4

 لمجموعة من الفنانين مختارات من األعمال الفنية  تحليلوصف و 
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الخامس الفصل 
 (بعض الفنانينيل مختارات من أعمال وصف وتحل)

 
 دمةـمق

 
، (ادلزكَّل)الكويف كصف كربليل سلتارات من أعماؿ بعض الفنانٌن تناكلوا اخلط يف ىذا الفصل  الدارسة تقدـ
كعرض جدكؿ احملاكر اليت ستتبعها الدارسة كربليلها كفق ( ادلزكَّل)أسس ربليل سلتارات من اخلط الكويف موضحة 

 .تلك احملاكر

 
  (:المزوَّى)أسس تحليل مختارات من الخط الكوفي 

 

 :على نقطتٌنناءان يتم ربليل ادلختارات ب
التعرف بالفنان  –أ 
o اسم الفنان 

o  تاريخ الميالد
o لجنسيةا 

o  نبذه عن الفنان إن وجد
 

: اللوحة توصيف -ب
o (.  ادلزكَّل سوء كانت حرؼ أك كلمة أك عبارةالكويفكيشمل مضموف مناذج اخلط ) :المحتوى
o ( الشاشة احلريريةأك ، لوحة أك بطاقة، أك قطعة نسيج: )نوع العمل
o ( تاريخ إنتاج ك تنفيذ العمل: )خ اإلنتاجاريت
o ( كجد بيانات حوذلا  حجم العمل إذا: )مساحة العمل
o (كىو كصف الصورة العامة للعمل ككل) :وصف العمل 

o (.ربليل اللوحات اخلطية ادلختارة كفق زلاكر) :تحليل العمل 

 
  (:المزوَّى)محاور تحليل مختارات من الخط الكوفي 

 
:  خبلؿ األيتمن  مت ربليل العملم 

اتفاؽ ىذه ادلقومات كحركؼ العمل كالنظم )من حيث  :(المزوَّى)المقومات التشكيلية للخط الكوفي  -1
(. البنائي الذم يقـو عليها كتأكيدىا ذلذه النظم البنائية
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ىذه األساليب اتفاؽ مدل : )من حيث :(المزوَّى)خط الكوفي المختلفة في تناول ال األساليب الفنية -2
. (سس الفنية ادلتبعة يف العمل كتأكيدىا ذلذه األسس الفنيةكاأل
 

كىي رلموعة اجلوانب اليت جيب توافرىا لبناء التصميم كاليت ديكن  :للتصميمات الزخرفية البنائية األسس  -3
: ربديدىا فيما يلي

 
o  (المفردات الشكلية) العناصر التشكيلية: 

 

كمسيت بعناصر التشكيل نسبة " اليت يستخدمها الفناف كادلصمم، العناصر التشكيلية ىي مفردات لغة الشكل  
إذل إمكانياهتا ادلرئي يف ازباذ أم ىيئة مرئية كإذل قابليتها لبلندماج كالتآلف كالتوحد بعضها مع بعض لتكوف شكبلن 

(.  67: 30" ) كليان للعمل الفين
مي ك سبثل أداه من أدكات بناء العمل الفين، كىي عناصر بناء التصم( ادلفردات الشكلية)كالعناصر التشكيلية 

(. ادلزكَّل)الكويف كادلفردة التشكيلية ىنا ىي الوحدة الزخرفية القائمة على اخلط 
 
o  ( ىيكل التكوين)النظام البنائي: 

 

يعد دبثابة ربديد ( فالنظاـ البنائي)، من الضركرم أف يبدأ ادلصمم بتحديد النظاـ ادلختار يف شكل زبطيط عاـ
-احملاكر ادلائلة -احملاكر األفقية -احملور الرأسية: )حملاكر الرئيسية اليت يبىن هبا النظاـ التصميمي، كتلك احملاكر ىيؿ

. ىو أحد األسس البنائية للتصميمات الزخرفية( ىيكل التكوين)،  كشلا سبق يتضح لنا أف النظاـ البنائي (ادلنحنيات
. دد حملاكر احلركة لنعاصر التصميم كىيئتو الشكليةكالنظاـ البنائي ىو اذليكل البنائي ادلح

 
o  (العالقات التشكيلية)األسس اإلنشائية: 

 

من خبلؿ رلموع العمليات  ..ناء العبلقات الشكلية ادلسطحة على كيفيات باإلنشائية يركز إف مفهـو األسس 
. األدائية اليت تتضمنها ادلمارسة العملية للتصميم

إلنشائية ىي أسس بناء اللوحة تصميمان بالصورة اجليدة ادلرتابطة يف عناصرىا لتحقيق على ىذا فاف األسس ا ك
. القيم اجلمالية يف التصميم

تعد إحدل أسس بناء التصميم، إذ أهنا احملددة للعبلقات اليت تربط ( العبلقات التشكيلية)كاألسس اإلنشائية 
كر كل عنصر تشكيلي يف بناء العمل كمدل تأثًنه كتأثره بٌن عناصر بناء العمل الفين كاليت يتأكد من خبلذلا د

: 30" )كتتضمن العناصر التشكيلية، أمناطان ال حد ذلا من نظم الرتابط بٌن بعضها البعض " بالعناصر احمليطة بو 
كمن ىذه العبلقات اإلنشائية ما .كىي بعض العبلقات اليت تربط بٌن العناصر التشكيلية يف بناء التصميم(.  80
: يلي
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 لتراكب اOverlapping : 

 

إذا تبلمست عناصر شكلٌن فيما بينهما، فأهنما يكوناف رلموعة مرتابطة الشكل مركب كاحد، كيظهر يف 
. ألشكاؿ الرتاكب( 83-شكل)

 
كعندما ديثل الشكل ادلسطح يف طبيعيتو خداعان بالعمق، فانو .. كيعترب الرتاكب أحد مؤىبلت التجميع اذلامة" 

(( دالالت الفراغ ))  ىو يف الواقع إحدل د األشكاؿ من العمق عن طريق الرتاكب، كالرتاكبديكن ذبرم
، فهو أيضان ينتج ذبميعا شكليان سطحيان، (_ شكل)ك مع أنو قد يستخدـ يف خلق إحساس بالعمق ... األساسية

(. 84_شكل)كما يف ( 33: 56" )كىذا ادلوضوع لو أمهية كبًنة يف التكوين التصويرم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

تراكب جزئي                 تراكب كلي                 

( 83)شكل
أشكاؿ الرتاكب 
 عمل الدارسة
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  التبادل بين الشكل واألرضيةFigure & Ground : 

 

مشاكل ذات طبيعة  صعوبة، إذ يتضمن_ اليت يقـو عليها التشكيل الفين _إذا كاف الشكل ىو أكثر العناصر"  
ميتافيزيقية، فليس من ادلستغرب أيضان أف يكوف أكثر الكلمات غموضان يف لغة الفن، فقدرة الشكل على القياـ 

(. 77: 33" )بوظائف متعددة، ككونو مصدران لقيم متباينة، كىو نفس الذم جيعل اللفظ مستعصيان على التعريف
سبثل اجلانب السليب؛ Background  عمل الفين، فإف األرضية إذا كاف الشكل ديثل اجلانب اإلجيايب يف اؿ"

، كال غىن للشكل عن األرضية أك (اخللفية)الذم يتبادؿ العبلقة التشكيلية مع الشكل، كالذم يطلق عليو مسمى 
اخللفية، كذلك ألغىن لؤلرضية عن الشكل، فهما عنصراف متبلزماف كمتفاعبلف كمتبادالف يف عبلقتهما؛ يربز كل 

إذل األرضية، –اليت توليها للشكل -هنما اآلخر، كيؤثر كل منهما األخر، كيف التصميم يورل ادلصمم نفس األمهيةـ
  (.79: 36" )باعتبارىا ال تقل قيمة عنو، بل توازية ككتضافر معو يف ربقيق اذلدؼ التشكيلي

األرضية كربقيق الوحدة كالتنوع، كيتنب ادلعادلة بٌن قيمة الشكل ككادلقصود ىنا بالتبادؿ بٌن الشكل كاألرضية ىي 
كيتضح ( االرضية)كبٌن الفراغات الناذبة عنها( األشكاؿ)ذلك من خبلؿ عبلقة الشكل باألرضية يف معادلة احلركؼ

. ض كاالسود خبلؿ األشكاؿ كأرضيتهاالتنوع من نظاـ التوزيع االيب
، حيث يرتجم الرائي ادلدركات (لشكل كاألرضيةا)كل ذلك أكلت نظريات اإلدراؾ البصرم أمهية كبًنة دلفهـو " 

البصرية إذل اشكاؿ كأرضيات ؛ بغية تيسًن عملية اإلدراؾ، ىذا كادلتتبع لتاريخ الفنوف كتطورىا يبلحظ إىتماـ 
هبذه العبلقة الرتابطية، كتعكس ىذا الفنوف ادلصرية القددية كالفنوف اإلسبلمية، كذلك الفن _على مر العصور_الفناف
 Opticalم الذم أستغل تذبذب األشكاؿ مع األرضيات، يف صياغات فنية خداعية عرفت بالفن البصرم البصر

Art  أكب أرت"، أك "Op_Art( "36 :80) ،(85-شكل .)
 

 

( 84)شكل
العمق عن طريق الرتاكب 

 ةالدارسعمل 
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  الحذف واإلضافةAddition & Subtraction : 

 
حصل على أشكاؿ جديدة تنتمي إذل نفس كىي أحد تلك العمليات أك ادلعاجلات أليت يلجأ إليها ادلصمم ، رل

، من خبلؿ عملية (79: 36" )التصرؼ الشكلي"العائلة، كاليت أطلق عليها األستاذ الدكتور عادؿ عبد الرمحن 
 .احلذؼ كاإلضافة للوحدة هبدؼ احلصوؿ على حلوؿ تشكيلية جديدة

 
 

 

 (85)شكل 
اإلحساس البصرم بالشكل كاألرضية 

 عمل الدارسة
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  التكرارRepetition:  

 

ف أف ربقق مفهـو اإليقاع كأمناطو، كمن ىنا تكمن أمهيتو، حيث ديكن ترديد ىو األداء التشكيلية اليت ديك  
ادلساحات، أك األشكاؿ،  أك الفراغات، يف أساليب كأمناط متعددة، تسهم بدكرىا ربقيق اإليقاع كأمناطو، كإضفاء 

تواصل، أك احلركة، أك دلسة تعبًنية كمجالية للعمل الفين، فالتكرار قد يضفي إحساسان تعبًنيان بالدديومة، أك اؿ
". االمتداد، أك ادلتابعة، أك االستمرارية، أك غًن ذلك من ادلعاين

أما عن القيمة الزخرفية للتكرار، فقد عكستها فنوف احلضارات ادلتعاقبة، ففي الفن ادلصرم القدمي مثل التكرار 
يف استغبلؿ أمناط التكرار ادلختلفة،  قيمة تشكيلية خالدة، كما عكس الفن اإلسبلمي براعة كعبقرية الفناف ادلسلم

، كديكن إمجاذلا فيما (137، 131: 36)لتحقيق أغراض ارتبطت بالعقيدة اإلسبلمية، كىناؾ أمناط عدة للتكرار
  :يلي
 
 كىو ديثل أبسط أنواع التكرار، كفيو تتجاكر الوحدات أك العناصر التشكيلية يف كضع  :التكرار بالتتابع المنتظم

رؾ يف نظاـ تتابعي منتظم، تتساكل فيها األشكاؿ، كما تتساكل ادلسافات البينية، كقد يتم ىذا ثابت، أك تتح
التتابع بطريقتٌن، إما منفصبلن أك متصبلن، ففي النوع األكؿ تنفصل الوحدات عن بعضها البعض، يف حٌن 

: ع ، كىىتتصل ببعضها يف النوع الثاين، كينقسم التكرار التتابعي ادلنتظم إذل أربعة أنوا
( منفصل كمتصل)تكرار تتابعي أفقي 
( منفصل كمتصل)تكرار تتابعي رأسي 
تتجاكر فيو الوحدات يف نظاـ تتابعي مائل :  تكرار تتابعي مائل

. تتجاكر فيو الوحدات يف نظاـ تتابعي منتظم يف اذباه دائرم :تكرار تتابعي دائرم
 
 

( 86)شكل 
أسلوب شطر ادلفردة كربريكها 

دارسة عمل اؿ
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( 87)شكل 
( منفصل-متصل) بتتابع الوحدة أفقيان تكرار 

 مدارسو -طرزه -فلسفتو: التصميمعن كتاب 

( 88)شكل 
( متصل-منفصل) رأسيان تكرار بتتابع الوحدة 

مدارسو  -طرزه -فلسفتو: التصميمعن كتاب 
 من أعماؿ ادلؤلف
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 كتعين اشرتاؾ مفردتٌن أك أكثر يف ذباكر كتعاقب، كأف تتعاقب الوحدات أك أجزاء منها يف  :التكرار بالتبادل

)      يف قشور األمساؾ كريش الطيور" ط أفقي أك رأسي ألعلى أك ألسفل كبناء قوالب الطوب، أك تساؽ

( 89)شكل 
تكرار تتابع  الوحدة يف اذباه مائل 

مدارسو  -طرزه -فلسفتو: التصميمعن كتاب 
 من أعماؿ ادلؤلف

 

( 90)شكل 
تكرار تتابع الوحدة يف اذباه دائرم 

مدارسو  -طرزه -فلسفتو: التصميمعن كتاب 
 من أعماؿ ادلؤلف
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دبواضع -الصف الثاين –ادم أك التتابعي ادلنتظم، مث تتبادؿ األشكاؿ حيث يبدأ بالتكرار الع، (92_شكل
الفراغات، ككذلك تتبادؿ الفراغات دبواضوع األشكاؿ، فهو اشرتاؾ كحدتٌن سلتلفتٌن يف ذباكر كتعاقب، 

 (.133: 36(" )تكرار التعاقب كالتناكب)الواحدة تلو األخرل، كيسمى ىذا النوع من التكرار أيضان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 كفيو تتجاكر الوحدات يف أكضاع متعاكسة، تارة إذل أعلى كتارة إذل أسفل، أك إذل " :تكرار التناظر أو التماثل

تكرار )اليمٌن، أك إذل اليسار، يف تقابل متعاكس، كأهنا موضوعة أما مرآة، لذا يطلق على ىذا النوع أحيانان 

( 92)شكل 
التكرار ادلنتظم بالتبادؿ 

مدارسو -طرزه-فلسفتو: التصميم عن كتاب 
 من أعماؿ ادلؤلف

( 91)شكل 
تكرار بالتبادؿ 

مدارسو -طرزه-فلسفتو: التصميم عن كتاب 
 ف أعماؿ ادلؤلفـ
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-شكل)، (135: 36(" )تكرار التقابل كالتدابر)ما يطلق عليو أيضان ، ؾ(التكرار ادلعكوس)أك ( التعاكس
93.) 

 

 

 

 
 
 
 كيعين ترديد الوحدات حبيث ديس كل منها اآلخر يف نقطة ما، أك عن طريق األضبلع، " :التكرار بالتماس

 (.136: 36" )دكف تداخل بينها

 
 

 

 

  

سباس زاكية بزاكية سباس جزئي ضلع بضلع ة بضلع سباس زاكم
 
 
 
 
 

 
 
 

   

( 94)شكل 
أشكاؿ التماس 
 عمل الدارسة

( 93)شكل 
أشكاؿ التناظر أك التماثل للوحدة 

( متصلة -منفصلة)
 عمل الدارسة
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 كينتج عن ىذا النمط عن األشكاؿ ادلتوالدة بالتساكم يف أربعة اذباىات ربصر يف كسطها : التكرار بالتوالد
أك غًنىا من األشكاؿ، كلقد انتشر ىذا النوع من الزخارؼ ادلتوالدة يف الفنوف .. أشكاالن رباعية أك معينة

 (.137: 36" )القدديةػ، ككذلك الفنوف اإلسبلميةادلصرية 

 

 كيتمثل ىذا النوع من التكرار يف توزيع الوحدات كالعناصر يف الفراغ التشكيلي، يف : التكرار الحر اإليقاعي
اذباىات سلتلفة، كفقان ألحاسيس الفناف كانطباعاتو، تبعان لنظاـ حر، تتوافر فيو األسس التشكيلية من تنوع 

 (.95-شكل)، (136: 36" )دة التصميم كإيقاع ككح

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(: أسس التصميم وبناء التصميم)األسس الجمالية   -4

 

كما أف ، "رلموعة ادلواصفات اليت توفر أنظمة تشكيلية جيدة الرتابط يف عناصرىا كشلتعة للرؤية عند مشاىدهتا" 
احد أثناء اختيار خواص العناصر التشكيلية كطريقة دخوذلا تعمل معان كتدرؾ كلها يف كقت ك( اجلمالية)األسس " 

( 95)شكل 
ت التكرار احلر القائم على تباين االذباىا

مدارسو -طرزه-فلسفتو: التصميم عن كتاب
 من أعماؿ ادلؤلف
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يف عبلقات العمل الفين، فبل يدرؾ إيقاع الشكل دكف حساب اتزاف ىذا اإليقاع كصلة ذلك بتناسب األشكاؿ مع 
كىذه الصفات سبثل النظاـ كالشركط العامة اليت يتم من خبلذلا تنظيم العناصر ، (104، 103: 30" ) بعضها

: يف شكل فين كيتم ىذا التنظيم من خبلؿ عدة عبلقات ديكن إجيازىا كالتارل ادلختلفة
 
  النسبة والتناسبRatio & Proportion : 

 

من أىم األسس لتحقيق اجلماؿ يف العمل الفين، كمن أىم أدكات ربقيق الوحدة كالتناسق بٌن عناصره، فالعمل   
كأضواء كظبلؿ، كىي زبضع عد الفناف حلسابات بصرية الفين يتكوف من عناصر كأشكاؿ، ككذلك كميات لونية 

حسية دقيقة، ترتبط دبفهـو النسبة كالتناسب بٌن مكونات العمل الفين، كعناصره التشكيلية ادلتعددة، فالنسبة 
  .ين اجلزء كالكل من ناحية ثانيةكالتناسب ديثبلف العبلقة الرتابطية كاحلسابية بٌن اجلزء كاجلزء من ناحية، كب

ل النقاد أف التناسب بٌن شيئٌن بينما التناسب بٌن األشياء جيب أف يكوف تناسبان يستدعي من ادلشاىد كير
. التأمل كاإلثارة

 
 اإليقاع Rhythm : 

 

كالتكرار كالصياغة للمفردات أك الوحدات الشكلية كالبصرية، للمواءمة بٌن ىذه  ـىو نوع من الرتتيب كالتنظي
ب، كبٌن الفراغات أك ادلسافات الناذبة من جانب آخر، لينتج بذلك تأثًنن مجاليان ادلفردات أك الوحدات من جاف

، متزايدان أك متناقصان، أك أنواع متعددة، فقد يكوف إيقاعان منتظمان أك غًن منتظم عيستجيب لو الفرد كيتذكقو، كلئليقا
. حران 

 
ؽ اإليقاع من خبلؿ التماثل كالتناظر كالتبادؿ يعترب اإليقاع أساس جلذب االنتباه يف تصميم العمل الفين،  كيتحق

. كالتكرار كاحلركة كتعدد ادلساحات كتوزيعها كتنوعها كالتباينات اللونية
 

 

  االتزانBalance: 

 

فأم ترتيب زخريف أك تصميم ما جيب أف ينقل لئلنساف "يتضمن مفهـو االتزاف العبلقات بٌن األكزاف،  
توازنت فيو األشياء اليت ضلسها كأكزاف، كتوازنت أيضان األلواف كالقيم، كمن أمثلة  إحساس باالستقرار كاالتزاف إذ ما

كال ديكن أف نصل  عدين أك األشكاؿ اجملسمة،األشياء اليت ضلس هبا كأكزاف، ادلساحات ادلعتمة يف التصميم ذم الب
. عميق بتنظيم العمل كاندماجو فيوإذل ربقيق ىذا االتزاف دبجموعة من القواعد، كلكن يصل إليو الفناف بإحساسو اؿ

 
أف االتزاف يف التصميم يتطلب موازنة مجيع األجزاء ادلوجودة يف حقل مرئي معٌن، كذلك " يذكر سكوت

يتطلب كجود زلور مركزم أك موضع يف احلقل تتزف حولو القول ادلتعارضة، كينشأ من ىذه القاعدة ثبلث أنواع 
: كىناؾ أنواع من االتزاف(. 56-54: 56" )كاضحة لنظاـ االتزاف
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  االتزان المحوريArial balance: " ،كتعين التحكم يف اجلاذبية ادلتعارضة عن طريق زلور مركزم كاضح

 (.54: 56" )قد يكوف رأسيان أك أفقيان، أك مها معان 

 

: التماثل -
صر متماثلة على جوانب ، تظهر العنا(92-الشكل)يعترب التماثل أبسط ىيئة ذلذا النوع من نظاـ االتزاف، كيف 

احملور أك احملاكر كصورة أماـ مرآة، كىذا من أغلب االتزاف كضوحان، كتبعان لذلك فهو أكثر افتقار للتنوع كتظهر أىم 
(. التاـ)كديكن أف نطلق عليو بالتماثل ( 54: 56" ) فوائده يف األشكاؿ الزخرفية أك التكوينات ادلقيدة سبامان 

 
الن يف اذليئة، كلكن غًن متماثل يف اللوف، كىذا يتطلب استخداـ مبادئ أخرل كقد يكوف الشيء متماث" 

كديكن أف نطلق ( 55: 56" )التزاف اذليئة كاللوف، كديكن بذلك هتدئة التماثل يف اذليئة كعدـ التماثل يف اللوف
(. 97، 96 -شكل)كما يف ( الشبو تاـ)ثل عليو بالتما

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اإلشعاعي  ناالتزاCentric balance: " كتعين التحكم يف اجلاذبيات ادلتعارضة بالدكراف حوؿ مركزية
التصميم، كفيو يتماثل عنصراف أك أكثر، كيكوف مركز الصورة ىو النقطة الفاصلة بينهما، كخيتلف الشكل 

 (.55: 56" )يكوف ذا حركة دائريةاإلشعاعي عن احملورم يف أنو دائمان 

 

ل تنوع لطيف جدان يف التكوين اإلشعاعي، كذلك باستخداـ تكرارين فقط كمن ادلمكن احلصوؿ عل" 
كاالتزاف اإلشعاعي يكوف غالبان ذا فائدة يف عمل شكل زخريف كلو أنو غالبان يتولد من ...للوحدة الزخرفية

(. 55: 56" )التصميم ادلعمارم
 
 

( 97)شكل 
( الشبو تاـ)االتزاف احملورم التماثل 

 عمل الدارسة

( 96)شكل 
( التاـ)االتزاف احملورم التماثل 

 عمل الدارسة 
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 اذليئات ادلتغًنة ككذلك ألواهنا شلا يضفي على التصميم التناغم كالتباين نوع من التضاد بٌن Contrast:التباين 
كاإليقاع ادلتغًن، ك ىذا التباين يساىم بفاعلية خبلق تأثًن بصرم لو قوة جذب انتباه عالية كىي من أكثر العناصر 

. اجملاؿ ادلرئي عندما ندرؾ ىيئة الشكل، فاف ذلك يعين ضركرة كجود اختبلفات يف. " أمهية يف تصميم العمل الفين
كالتباين ىو عملية خلق نوع من التضاد بٌن (. 15: 56" )ك أينما توجد اختبلفات، فبلبد أف يكوف ىناؾ تباين

اذليئات ادلختلفة ككذلك ألواهنا، شلا يضفي على التصميم التناغم كاإليقاع ادلتغًن ، ىذا التباين يساىم بفاعلية يف 
عالية، كىي من أكثر العناصر أمهية يف التصميمات الزخرفية، كيوجد ىناؾ  خلق تأثًن بصرم لو قوة جذب انتباه

: أنواع سلتلفة داخل تصميمو ، مثاؿ ذلك
 

 .كتعين التباين بٌن األحجاـ الكبًنة كاإلحجاـ الصغًنة للعناصر يف التصميم: التباين في أحجام العناصر 

 

مؤكدة يف التصميم، كىو القيمة النسبية إلشراؽ اللوف  تعين إدراؾ إمكانيات التباين كقوة: تباين القيم الظلية 
كيرتبط معىن القيمة الظلية بكمية الضوء ادلنعكس من أك على سطح أم جسم كبتغًن شدة الضوء الساقط 

على األجساـ بالزيادة أك النقصاف، كيزداد بريق كقوة اللوف أك يقل، كيعترب األبيض ىو أفتح قيمة يف حٌن ديثل 
غًن منتهي من القيم الظلية، ك عادة ما يؤدم اجلمع بٌن القيم الدكنة كالقيم الفاربة يف عمل األسود عدد 

 .كاحد إذل تعزيز كبل القيمتٌن كإضفاء أثر بصرم قول على التصميم ككذلك اإلحساس بالعمق

يف القيمة الظلية ديكن كصفو ببساطة بأنو مقياس لدرجات التألق  Tonal Scaleكمقياس التدرج 
Brightness   كىو مكوف من تسع درجات تبدأ من األبيض كديثل أفتح القيم، إذل األسود كديثل أكثر

( 98)شكل 
منوذج لبلتزاف اإلشعاعي 

عمل الدارسة 
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لذلك بتغًن القيمة الظلية لعنصر يتغًن مدلولو كحسو العاـ . القيم إظبلمان كبينهما عدد ال هنائي من القيم الظلية
فاتح ، )ثبلثة قيم فقط للمقارنة  يف التصميم، كقد يكوف من األسهل إدراؾ فرؽ القيمة مثبلن إذا كجدت

. كالقيم ادلتباينة ذبعل العمل أكثر إثارة بصريان (. متوسط، داكن
 

، فالضوء نقيد الظل، "التناقص"أك " التضاد"يعرؼ التباين على أنو شدة االختبلؼ أك  :التباين اللوني 
ك أصل اللوف يظهر بٌن األلواف كاألبيض نقيد األسود، ىذا ىو التباين يف الدرجة، كذلك التباين يف كنة أ

ادلختلفة إذا ذباكزت، فيحدث تغًن يف مظهرىا البصرم، دكف تغًن يف تركيبها ادلادم بادلزج، ىذا التغًن يف 
ما أننا حٌن(: ـ1961" )إتن" ادلظهر سببو تكوين الغبلالت الشفافة ادلكملة اليت ربدث داخل العٌن، كيذكر

ا تصل االختبلفات بينهما إذل رنة بٌن شيئٌن أك تأثًنين، كذلك عندـمقا نتحدث عن التباين، فنحن نقعد
كعندما نبحث اخلواص ادلميزة لتأثًنات األلواف نبلحظ أف ىناؾ سبعة أقصى حد، كاننا نتحدث عن تباينات 

 :، كىي كالتارل(109: 37" )فن األلواف"يف كتابو " إتن"أنواع سلتلفة من التباين، صنفها 

 

 اللون تباين أصل وكنو Contrast of  Hue " : كىو أبسط أنواع التباين السبعة، كال يتطلب عناء كبًنان
إلدراكو بصريان، حيث تكوف األلواف يف شدة إشراقها كنصوعها، كمن أمثلة اجملموعات اللونية ذلذا النوع 

 ،(أمحر-بنفسجي-أخضر_أصفر)، (بنفسجي_أصفر-أمحر)، (أخضر-أزرؽ-أمحر)، (أزرؽ-أمحر-أصفر)
 (.109: 37(" )أسود -برتقارل-أزرؽ-أخضر-بنفسجي)

 

  تباين المضيء والمعتمLight-Dark Contrast : ،كىو صفة تعكس الطبيعة اإلنسانية بشكل عاـ
اللذاف ديثبلف أقول ( األبيض كاألسود)الضوء كاإلعتاـ، كيعرب الفناف عن ذلك باستخداـ ...كأهنار كالليل

إذل عدـ كجود شخصية لو، كاعتباره لونان حيادم "إتن"، كالذم يشًن إليو (مادمالر)تأثًن للتباين، إضافة إذل 
 (110: 37)التأثًن 

 

 
 
 
 

 

 

 تباين البارد والدافئ Cold-Warm Contrast : يعترب الربتقارل احملمر كاألزرؽ ادلخضر يف الدائرة
كبالعودة إذل دائرة األلواف "اخنة أك بارة، اللونية مها قطيب الساخن كالبارد كالدرجات الواقعة بينهما تكوف إما س

اصفر، برتقارل مائل إذل األصفر، برتقارل، برتقارل مائل إذل )فإنو ديكن تقسيم الدائرة إذل قسمٌن، فاأللواف 
تصنف كألواف دافئة، أما القسم الثاين من الدائرة، كادلتمثل يف ( األمحر، أمحر، بنفسجي مائل إذل األمحر

( 99)شكل 
( األسود كاألبيض)تباين ادلضيء كادلعتم 

 عمل الدارسة
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" فتصنف كألواف باردة(، البنفسجيإذل الصفرة، األخضر، األخضر ادلائل إذل الزرقة، األزرؽ األخضر ادلائل)
(37 :110.) 

 

آخر، إذ صلد عندما نقارف بٌن ألواف دافئة كأخرل باردة أف اللوف الدافئ يبدك أكرب " ديناميكي"ىناؾ تأثًن "    
شلا ىو عليو فعبلن، كيكوف اخلداع البصرم أخاذان،  حجمان شلا ىو عليو فعبل، كما يظهر اللوف البارد أصغر حجمان 

: 56(" )مثبلن تألق اللوف الفاتح الدافئ أماـ أرضية من لوف داكن بارد)إذا صحب ذلت التأثًن انتشار الضوء 
98) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تباين التكامل Complementary Contrast : لط إذا أختلط صبغتا لونٌن معان، ككاف نتاج ىذا اخل
عن مفهـو التكامل، " إتن"، كىذا ما أكضحو (لوناف متكامبلف)ىو األسود الرمادم، أطلق على ىذين اللونٌن 

اللونية يتقابل كل لوناف متكامبلف على طريف القطر الواحد للدائرة، كأمثلة ذلك األزكاج " إتن" كعلى دائرة 
كبتحليل كل زكج منها صلد أنو مكوف لؤللواف ، (أخضر/ أمحر)، (برتقارل/أزرؽ)، (بنفسجي/أصفر)ادلتكاملة 

" الثبلثة األساسية، كيكوف نتاج خلطهما كيميائيان ىو نفس نتاج خلط األلواف األكلية، أم أسود مائل للرمادم
(37 :112.) 

 

  تباين التزامن أو التوقيتSimultaneous Contrast:  ىذا النوع من التباين حيدث فقط داخل
كىو نوع من التباين يعتمد على " كل لوف يولد اللوف ادلكمل أك ادلتمم لو كيعكسو،  العٌن مؤقتان حيث أف

عامل التزامن أك التواقت، إال أف ىذا النوع من التكامل خيتلف عن سابقو يف عدـ كجود صوره فعلية لو، فبل 
بع أسود أصغر منو، ككضع فوقو مر -مثبلن –ديكن تسجيلو أك تصويره فوتوغرافيان، كإذا كضع مربع أمحر مشبع 

( 100)شكل 
تباين البارد كالدافئ 

 عمل الدارسة
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فسوؼ يبدكا ادلربع األسود كرمادم مائل إذل اخلضرة، كإذا كاف ادلربع الكبًن باللوف األخضر، ظهر ادلربع 
باللوف األصفر، ظهر  األسود مائبلن إذل احلمرة، كإذا كاف بنفسجي ظهر ادلربع األسود مائبلن لبلصفرار، كإذا كاف

 (.114: 37" )سجيكرمادم مائل إذل البنف ادلربع األسود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التشبع  تباينContrast of Saturation: أعلى -الناذبة عن ربليل الضوء-سبثل األلواف ادلنشورية

درجات التشبع أك الرتكيز، كاللوف ذك الصبغة النقية تتغًن شخصيتو بإضافة لوف أخر إليو كاألسود كاألبيض 
ف األصفر من شخصيتو الرباقة، أما البنفسجي فيزيد قتامو، كبإضافتو لؤلمحر كالرمادم، فاألسود مثبلن حيـر اللو

-كما يراه-دييل إذل البنفسجي، أما األمحر فيعطي لونان بنيان مائبلن لبلمحرار احملركؽ، كبشكل عاـ فإف األسود
 (.114،115: 37" )قها كتشبعها، كيعزذلا عن الضوءحيـر األلواف من خواصها الطبيعية كبرم" إتن"

 

ىي رلموعة األلواف تؤثر على العٌن تأثًنان ساران، كتتصف باالرتباط كالوحدة بالرغم من "  :التوافق اللوني 
يتلخص يف  Color Harmonyعن توافق اللوف " إتن"إف مفهـو " ، ك"االختبلؼ الواضح بينها أحيانان 

 مث العقل البشرم، فالعٌن تستحضر التأكيد على عملية التكامل احلسي إلحداث التوازف الفسيولوجي للعٌن
صورة ذىنية الحقة على الفور، لتكوف مكملة للوف الذم تتعرض لو، كىو ما أمساه بالتباين التعاقيب أك 

 (.118: 37" )ة، كيشعرىا باالستقرار كالتوازفادلتواقت، ككبلمها يشبع العٌن البشرم

 

ليت تساعد ادلصمم يف عمل رلموعات من األلواف ادلتوافقة كىناؾ بعض الرتكيبات اللونية اليت تتميز بالتوافق كا
: تتناسب مع ميولو كرغباتو، كمنها

 
 : األلوان المرتبطة بكنو لون واحد -

 

( 101)شكل 
تباين التزامن أك التوقيت 

 عمل الدارسة
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كىي رلموعة األلواف اليت ترتبط بكنو لوف كاحد، كلكنها زبتلف عن بعضها بإضافة األبيض أك األسود، كىي  -1
عة األلواف اليت تتفق معا يف أف أصلها ىو اللوف األزرؽ كلكنها أبسط اجملموعات ادلتوافقة، كمثاؿ ذلك رلمو

 .زبتلف يف نسبة إضافة اللوف األبيض كاألسود إذل كل منها

 
كىي رلموعة األلواف اليت تتفق معا يف كنو لوف : األلواف ادلرتبطة بكنو لوف كاحد كمتقاربة على دائرة األلواف -2

اللونٌن األزرؽ كاألزرؽ البنفسجي اللذين يتفقاف يف احتوائهما على كاحد، كتتقارب على الدائرة اللونية مثل 
اللوف األزرؽ، أك كمجموعة األمحر الربتقارل كاألخضر الضارب لبلصفرار كمها مشرتكاف يف اللوف األصفر، كلذا 

 .يكوناف رلموعة متوافقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الفاتحة المجاورة  مجموعة األلوان  -
أللواف الفاربة تكوف األف كل  :لألبيض

التوافق إذا استعملت  يف حالة من 
 .مع اللوف األبيض

 

( 102)شكل 
األزرؽ ك األزرؽ )ربة على دائرة األلواف ألواف مرتبطة بكنة لوف كاحد، كمتقا

 عمل الدارسة  -(البنفسجي
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ألف األلواف الساخنة تعطي تأثًنان مجيبلن إذا استعملت مع اللوف  :مجموعة األلوان الساخنة المجاورة لألسود -
. األسود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

استخداـ أم  تركيبة تعتمد علىكىي : تركيبة األلوان المتكاملة -
لونٌن متقابلٌن يف دائرة األلواف مثل اللونٌن األمحر كاألخضر كاللونٌن األزرؽ كالربتقارل، مث إجياد التنويع بابتكار 

 .ألواف منهما عن طريق إضافة األبيض كاألسود إذل كل منهما

( 103)شكل 
لوف فاتح رلاكر لؤلبيض  

 عمل الدارسة

( 104)شكل 
لوف ساخن رلاكر لؤلسود 

 عمل الدارسة
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بادؿ ادلناطق ادلعتمة كادلضيئة كذلك بتبادؿ األلواف الباردة كالدافئة كما تت: تركيبة األلوان الدافئة والباردة -
لتخلق إحساسان بالوحدة كاالتزاف فإذا كاف التباين بينهما من حيث الكنو بدرجة مناسبة دل تعد ىناؾ ضركرة 

 .للتغًن يف قيمتها كقد تتغًن القيمة رغبة دلزيد من التنوع كاإلثارة الفنية

 

 كل كاحد منها كاآلخر يف دائرة األلواف مساحات كتتكوف من ثبلثة ألواف يفصل بٌن: تركيبة األلوان الثالثية -
 .متساكية كمثاؿ ذلك البنفسجي مع الربتقارل كاألخضر كىذا كلها تتنوع خبلطها باأللواف احليادية

 

كىي تركيبة من األلواف ادلتكاملة متساكية يف الشدة كالقيمة، توضع جبانب بعضها  :تركيبة األلوان المتالئمة -
إذ ما تساكت   تؤللئها، كمن ادلبلحظ أنو حح األلواف الرمادية ديكن أف ربدث تؤللؤان البعض فيؤدم ذلك إذل

 .قيمتها

 

كىذه القاعدة قد تتبع يف تصميمات خاصة، كمعناىا أف صلعل لونا سائد يف التصميم : تركيبة اللون السائد -
كنغًن من قيم األلواف حح تتزف من كمعو لوف آخر تابع، مث نضيف إليها لونا ثالثا ليؤكد بعض النواحي اذلامة، 

 .ناحية تنظيم الغوامق كالفواتح

 

  السيادةDominance:  ىو أف يكوف يف العمل الفين زلور أك شكبلن غالبان بطريقة معينة ذبعل ادلشاىد
-152: 36)حيس بسيادة كأمهية ىذا العنصر يف التصميم، كتتم ىذه السيادة يف التصميم من خبلؿ األيت 

153:) 

 
ا تأثًنان كبًنان يف ربقيق احلركة أك السكوف، من العوامل اليت ديكن أف يكوف لو: لحركة والسكون في العناصرا -

ة داخل العمل، كردبا يكوف منطقيان أف العناصر ذات الطبيعة الديناميكية أكثر جذبان الىتماـ من السياد
 .العناصر ذات الطبيعة اإلستاتيكية

 
ىناؾ خصائص سلتلفة لؤللواف، ديكن توظيفها لتحقيق السيادة كأساس يف  :اتهاتباين األلوان واختالف درج -

كاألزرؽ أك )التصميم، فاأللواف الدافئة أك احلارة، كاألمحر أك الربتقارل أك مشتقاهتا، تسود على األلواف الباردة
ذات التشبعات العالية  ، كتكوف أكثر جاذبية كلفتان النتباه ادلتذكؽ، كذلك فإف األلواف(األخضر أك البنفسجي

. أك الرتكيز تسود على األلواف األقل تشبعان، كاأللواف الداكنة أك القاسبة تسود على ادلضيئة أك العكس أحيانان 
 

إف العناصر التشكيلية ذات التفاصيل الكثًنة كالدقيقة تكوف أكثر كضوحان من  :كثرة أو قلة التفاصيل -
أك ذبريدىا، شلا يعطي انطباعان للمتذكؽ بالسيادة للعناصر أك ادلكونات  العناصر ادلبسطة، أك اليت مت تلخيصها

. الفنية ذات التفاصيل، عن العناصر قليلة التفاصيل
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تبدك بعض العناصر يف التصميم قريبة عن العناصر األخرل، حيث زبتلف يف  :قرب العناصر أو بعدىا -
صيلها، لتكوف بذلك أكثر كضوحان كجذبان للنظر مساحاهتا، أك حجومها، أك ألواهنا، أك درجاهتا، أك تفا

كبذلك سبثل ادلوضوع الرئيسي، كما تبدك عناصر أخرل بعيدة، تتبلشى يف عمق الصورة، لتلعب دكران ثانويا، 
. مساعدان كمكمبلن، كيف ىذه احلالة تكوف العناصر القريبة ىي السائدة كادلسيطرة على فكرة العمل

     يف العمل الفين زلور أك شكبلن غالبان خيضع ذلا بقية عناصر التصميم كقد يكوف ىذا احملور ناشئان  السيادة سبثل              
. من خبلؿ ما سبق ذكره، كتنظيمها بطريقة معينة يشعر ادلشاىد بسيادة كأمهية ىذا العنصر

 
 
 الوحدة :Unity: 

 

احلي، كالكل فيو ليس رلرد األجزاء،  عضوية، شأنو شأف الكائن ةأف التصميم ال بد أف يكوف لو زلدد"  
من نقطة أك خط أك مساحة أك  -كلكنو يعلو على رلموعة األجزاء، كاحلديث عن عناصر البناء يف التصميم

ال يعين انفصاؿ ىذه العناصر داخل التصميم، إمنا يعين فصل ىذه العناصر خارج -أك غًنه.. ملمس أك لوف
ربليلها، كإدراؾ مصادر استلهامها، كأبعادىا الرمزية، كدالالهتا الشكلية التصميم فقط، كذلك لتيسًن دراستها ك

،فهذه العناصر جيب أف ترل يف إطار الوحدة الكلية للتصميم، فبالرغم من أف كل عنصر لو قيمتو منفردان، ةكالتعبًنم
كالتأثر، تأخذ من قيمتو  إال أف ىذه القيمة تزداد كتتضاعف يف كجود العناصر األخرل، اليت تتفاعل معو، بالتأثًن

التشكيلية كالتعبًنية كالرمزية، فالوحدة ترتبط بأسلوب صياغة العناصر كادلفردات الفنية يف التصميم، حبيث تنصهر  
" كليو يف بوتقة العمل، كيندمج كل عنصر مع اآلخر، كيتصف العمل بالرتابط كعدـ التفكك أك عدـ التنافر

(36 :149 .)
 
لعمل الفين عندما ينجح الفناف يف ربقيق اعتبارين أساسيٌن، األكؿ عبلقة أجزاء  التصميم تتم الوحدة يف ا"ك 

بعضها ببعض، كالثاين عبلقة كل جزء منها بالكل، فاالرتباؾ كالتشتت أضداد للوحدة، أننا ال نتحمل التشتت يف 
(. 74: 33" )فننا ألننا ال نستطيع أف نتحملو يف أفكارنا

 
لتشابو بٌن كل أجزاء التصميم، بل ديكن أف يكوف ىناؾ كثًن من االختبلؼ بينها،  كلكن الوحدة ا ك ال تعين

. جيب أف ذبتمع األجزاء معا فتصبح كبل متماسكا
 
 
 
: التحليل يف اللوحات كعناصر ىذا التحليل من خبلؿ اجلدكؿ التارل سلوبأكديكن استعراض  -

 
األسس البنائية للتصميمات الزخرفية األساليب الفنية التشكيلية  المقوماتوصف 
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المختلفة في تناول ى ي المزوَّ الكوفللخط اللوحة 
المزوَّى الكوفي الخط 

العناصر 
التشكيلية 

النظام 
البنائي 

األسس 
اإلنشائية 

األسس 
الجمالية 

  التعرؼ  -أ 
: بالفناف

اسم  -
 الفناف

تاريخ  -
ادليبلد 

 جلنسيةا -

   نبذه عن  -
الفناف 

توصيف -ب
: العمل

احملتول  -
نوع العمل  -
اريخ ت -

اإلنتاج 
مساحة  -

العمل 
كصف  -

 العمل

ربليل  -
العمل 

 

(. الفراغاتحساب ) -
االستمداد )قابلية  -

 .(الرأسي

 االستمداد)قابلية  -
(. األفقي

(. شغل الفراغ)قابلية  -
استيعاب الكتابة  -

ادلزكية ألساليب سلتلفة 
(. الطبلقة)
التطويع )قابليتو  -

(. شكيلكالت
التحوير )قابلية  -

 (.كادلطاكع

 (الرتاكب)قابلية  -

 (التقاطع)قابلية  -

تعداد جهة ) قابلية  -
ادلزكَّل ابتداء كتابة اخلط 

(. كقرأتو
 .(التشعب)قابلية  -

التضافر )قابلية  -
. (كالتشابك

. (التكرار)قابلية  -
تعداد صورة )قابلية  -

. (احلرؼ الواحد

الكتابة )أسلوب  -
( ادلرايا-عكسةادلن
( التناظر)أسلوب -
التزاكج بٌن )سلوبأ -

ادلزكَّل كنوع الكويف اخلط 
آخر أك أكثر من 

اخلطوط العربية يف نص 
( كاحد

جعل أحد )أسلوب  -
احلركؼ مركز التكوين 

( اخلطي
التوافق بٌن )أسلوب -

الكتابات الكبًنة 
( كالصغًنة

الكتابة على )أسلوب -
( ىيئة شبكية

ل ادلزكَّ )أسلوب  -
(. التكعييب

اخلداع ) أسلوب -
(. البصرم

 
 

 اخلط 
الكويف 
ادلزكَّل 

الرأسي 
األفقي 
ادلائل 

التكرار  -
التماس  -
الرتاكب  -
التبادؿ  -

بٌن 
الشكل 

كاألرضية 
التكبًن  -

كالتصغًن 
حلذؼ ا -

كاإلضافة 
 

النسبة  -
كالتناسب 

اإليقاع  -
االتزاف  -
التباين  -
السيادة  -
التأكيد  -
الوحدة  -
التنوع  -
 

 
 

 
 

 :وصف وتحليل مختارات من األعمال الفنية لمجموعة من الفنانينوفيما يلي  -

( 105)شكل 
 عمل الدارسة -تناكلوا اخلط الكويف ادلزكَّل اللذين جدكؿ زلاكر ربليل سلتارات من أعماؿ الفنانٌن
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( الفنان األول)

( 1)لوحة 
 حيث يلتقي البحراف: المصدر

 
 أمساء اهلل احلسىن :المحتوى 

 لوحة من األلواف الزيتية كادلائية: لنوع العم. 
 ـ1987: اريخ اإلنتاجت 

 سم116×130 :مساحة العمل. 
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أمحد مصطفى : أسم الفنان
ـ 1943 :تاريخ الميالد

 مصرم :الجنسية
الفن ديزج كيؤلف  كقد حدد لنفسو اذباىا يف درس يف كلية الفنوف اجلميلة،  -مفناف سكندر:  نبذة عن الفنان

كللتعرؼ اخلط الكويف ادلزكَّل، أعتمد يف بنائها على مقوماهتا التشكيلية كاجلمالية، أشكاالن فنية متناغمة من خبلؿ 
: من أعمالو بالوصف كالتحليل لوحتافالدارسة  تعرضسوؼ ية تناكلو للخط الكويف ادلزكَّل على كيف

 

: األولالعمل  وصف
 

( الكرسي)، كآية اء اهلل احلسىن التسعة كالتسعوفحيتوم على أسمبان رسم بداخلو مكعب مساحة مربع الشكل تقرم 
السطح ، كبعض اآليات القرآنية اليت كتبت على أرضية العمل ككأهنا ستار شفاؼ خلف ادلكعب كتبت على

(. 1)كأرضية العمل، كما ىو مبٌن باللوحة  اخلارجي للمكعب
 

: تحليل العمل
 
 كاستيعاب الكتابة ادلزكية ألساليب سلتلفة لية ادلطاكعة للمساحات اذلندسية البسيطةاستثمار خاصية قاب ،

 .كي توأـ اذليئة البنائية للتصميمكقابلية ادلد كاالستمداد للحرؼ الكويف ادلزكَّل ( الطبلقة)

  انسجاـ تاـ، يف العمل الفين يفاللينةادلزكل مع اخلطوط العربية  الكويفاستخدـ الفناف أسلوب تزاكج اخلط .  

 ادلزكَّل كي تواءـ اجملسم كتوحي بالبعد الثالث، كتناكذلا  الكويف أستخدـ الفناف أسلوب التكبًن ك التصغًن للخط
 .تصاعديان بأحجاـ متدرجة من الكبًن إذل الصغًن يف قمة اجملسم

 ا البعد، كما أكحى أكحى الفناف بالبعد الثالث يف اللوحة كتأكيدىا بأرضية العمل اليت أعطت إحساس هبذ
ككأف ضوء ساقط من ديٌن اللوحة كيظهر ذلك من خبلؿ ظبلؿ الشكل اذلندسي يف يسار اللوحة، لتأكيد 

 .التجسيم

  استطاع الفناف ربقيق كحدة العناصر كترابطها من خبلؿ التكرار كعبلقة التزاكج بٌن اخلطوط فيما بينها كالتنوع
 .من خبلؿ إحجامها كالتباينات اللونية

 أف يؤكد  كالقامت كالفاتح من حيث الكنة كالشدة كنقاء اللوف ألوانوستطاع الفناف من خبلؿ التنوع الواضح يف ا
 .احلركي ادلستمر يف العمل اإليقاع

  استخدـ الفناف األلواف ادلتباينة كادلتوافقة يف العمل بدرجات سلتلفة لتحقيق اإليقاع كالتوافق التاـ بٌن عناصر
. العمل الفين
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: الثانيالعمل وصف 
 

( 2)لوحة 
 حيث يلتقي البحراف: المصدر

 
 بسملة :المحتوى 
 طباعة بالشاشة احلريرية: نوع العمل. 
 ـ1978: اريخ اإلنتاجت 
 سم75×110: مساحة العمل 
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العمل مستطيل الشكل يف كضع رأسي، يتألف من تكرار  شبو منتظم للوحدة على مساحة ىندسية زلددة، 
كتظهر ىذه الوحدة بتكرار متنوع باذباىات سلتلفة، يف هناية كقبل منتصف اللوحة استخدـ الفناف أحد معطيات 

ة أكحى للمشاىد باحلركة ا موجات ككأف جزيئات التكوين ربركت بعد أف كانت ساكناحلاسب اآلرل فنتج عنو
(. 2)ادلستمرة، كما يف اللوحة 

 
: تحليل العمل

 
  استيعاب حساب الفراغات كادلزكَّل ؾ الكويفيظهر بالعمل مدل استفاد الفناف من ادلقومات التشكيلية للخط

ية زلدد سبثل إطار للعناصر سية ادلختلفة داخل مساحة ىندسادلزكَّل لؤلشكاؿ اذلندالكويف كمطاكعة اخلط 
 .العمل

  يف مساحة  كاذباىاهتااختبلؼ حركتها  للوحدة كاستطاع الفناف من خبلؿ بعض العبلقات التشكيلية كالتكرار
 .أف يولد نوعان من اإليقاع الذم يتسم باحلركة الدائبة ادلستمرة داخل العمل لعملا

 طيات احلاسب اآلرل فنتج عنها موجات ككأف جزيئات التكوين ربركت بعد أف كانت استخدـ الفناف أحد مع
 .ساكنة أكحى للمشاىد باحلركة ادلستمرة

  كادلصحوبة حبالة من حاالت التوتر كما يبدكا من الفناف ربقيق اإليقاع ادلتميز بالتغيًنات ادلفاجئة أستطاع
ثبات لوف الوحدة ادلتحركة على أرضية سلتلفة يف لوهنا شلا ك  خبلؿ عنصر التكرار كالتنوع يف حركتها كاذباىاهتا

 .العمل كتباين بٌن الشكل كاألرضيةأعطى تنوع يف 

 
: األسلوب الفني في تناول الخط الكوفي المزوَّى عند الفنان أحمد مصطفى

 
 .يقـو األساس البنائي إلعماؿ الفناف على الشبكية ادلربعة -

قابلية كالتناسب اذلندسي، الرتاكب ك)ادلزكَّل كمنها  الكويف ات التشكيلية للخطأستطاع الفناف استثمار ادلقـو -
 .ادلطاكعة لؤلشكاؿ اذلندسية

ادلزكَّل كنوع أخر من اخلطوط  الكويف التزاكج بٌن اخلطلتكرار كاخلداع البصرم كيستخدـ الفناف أسلوب ا -
 .العربية األخرل، يف انسجاـ تاـ

" حلولو"بٌن النص كالصورة أك الشكل كادلضموف، كاالنسجاـ الذم ربققو حبث الفناف عن عبلقات صحيحة  -
 .البصرية يرتكز دائمان على حبث فاحص عن سبب كامن يكشف عبلقة حقيقية بٌن النص كالصور

فاظ استطاع أف حيقق نوع من اإليقاع من خبلؿ التكرار كالتبادؿ بٌن الشكل كاألرضية الثرم داخل العمل كاحل -
 .لعناصر كسباسكهاعلى ترابط ا

استطاع الفناف باستخداـ أسلوب ادلزج بٌن الكويف ادلزكَّل كاخلطوط اللينة إجياد نوع من اإلثارة البصرية لعٌن  -
 .ادلشاىد كاستمرارىا داخل العمل
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عمد الفناف إذل التكرار كالرتديد يف أعمالو لتحقيق إيقاع حركي دائب هبا مع التنوع يف أشكاؿ كمساحات  -
 .احلفاظ على كحدهتا كترابطهاكلماتو ك

استطاع الفناف إجياد تنوع يف أشكاؿ حركفو من خبلؿ شكلها اجلديد ككذلك تنوع فراغاهتا شلا أعطى تنوع  -
 .بأعمالو مع احلفاظ على كحدة عناصر العمل كترابطها
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( 3)لوحة رقم 
 فنانوف خطاطوف: المصدر

 
 (الرمحة ادلهداة) :المحتوى 
 تصميم بالوف األسود كاألبيض: نوع العمل 

ال توجد بيانات حوؿ تاريخ اإلنتاج 
ت حوؿ مساحة العمل ال توجد بيانا
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(: الفنان الثاني)
 .اعيلطارؽ طو أمحد إسم: اسم الفنان

 .1945عاـ : تاريخ الميالد
 .مصرم: الجنسية

باخلط يف التلفزيوف العريب كبعض اجلراد كاجملبلت، كما  ةعمل الفناف كثًن من اجملاالت ادلتصل" : نبذه عن الفنان
، كللتعرؼ على أسلوبو يف تناكؿ (56: 31" )عمل خطاط هبيئة زلو األمية كتعليم الكبار جبمهورية مصر العربية

 :كالتحليل فيما يلي ؼط ادلزكَّل سوؼ تتناكؿ الدارسة بعض من أعمالو بالوصاخل
 
 : األول العملصف و

 
، أحدامها بأسلوب التفريغ كاألخرلُ ملء مساحات اخلط (الرمحة ادلهداة) تصميم مؤلف من تكوينٌن خطيٌن 

احة مرة أخرل إذل رلموعة ادلكتوب دبساحات أخرل بداخلو تعيد مرة ثانية تقسيم كل حرؼ ككل مجلة ككل مس
من العبلقات الرياضية اذلندسية اليت ذلا صلة بالفن البصرم، كما يوحي بتبادؿ الشكل كاألرضية بٌن الكتلتٌن، 

كنبلحظ الرتاكم يف احلركؼ فوؽ بعضها ذات أسلوب بنائي، كيظهر التطابق ادلتناظر للتكوين حيث يطابق اجلهة 
 (.3)، كما ىو مبٌن باللوحة فقط دكف ادلضموف مخلارجاليمىن اجلهة اليسرل يف اإلطار ا

 
: تحليل العمل

 
 ادلزكَّل كاالستفادة من  الكويف استحداث الفناف أسلوب مبتكر من خبلؿ تفهم اخلصائص الشكلية للحرؼ

كحساب الفراغات، حيث قدـ الفناف التكوين  –، ك الرتاكب ععلى قابليتو للتطوم القائمةمقوماتو التشكيلية 
إطار غاية يف البساطة؛ ىذا اإلطار عبارة عن فراغ حييط بالتصميم اجلمارل للكتابة يتبعو بعد ذلك يف إطار  يف

أسود يدكر حوؿ زليط العمل كلو ليكوف دبثابة حزاـ حيب الفناف أف يرل من خبللو العمل ليختلف الفناف عن 
ؼ بو كاليت يتساكم فيها مساحة اخلط ادلزكَّل كخيتلف عن ىيئتو اليت عر الكويف النظاـ السابقة للخط

 .باألرضية،  ىذا اإلطار غالبان ما يكوف بنفس مسك اخلط ادلكتوب

  نبلحظ تتطابق اجلهة اليمىن للجهة اليسرل سباـ االنطباؽ يف الشكل اخلارجي فقط أما يف ادلضموف زبتلف يف
 .احملتول، كنبلحظ أف النص يقرأ من اذباه كاحد من اليمٌن

 ان بالثبات كاالستقرار من خبلؿ الكتلة الصارمة يف زكاياىا القائمة الرأسية كاألفقية كادلنفرجةأعطى إحساس. 

 ربقيق كاألسود فقط كلونيٌن، ك ضأكد الفناف على اإليقاع كاالتزاف داخل العمل من خبلؿ استخدامو األيب
. الوحدة من خبلؿ ثبات الطراز اخلطي

 الرتديد بٌن اللونٌن األسود كاألبيض للتكوين حيث صلد يف التكوين  استطاع الفناف ربقيق اإليقاع من خبلؿ
الثاين لوف أسود مث حييطو لوف أبيض مث اللوف األسود مرة أخرل، كما يظهر التباين بٌن التكوينٌن فاألكؿ 

 .ادلساحات البيضاء تغلب عليو كالعكس يف التكوين الثاين
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( 4)لوحة 
 فنانوف خطاطوف: المصدر

 
 ( اهلل أكرب: )المحتوى
 تصميم أبيض كأسود: نوع العمل 

 جال توجد بيانات حوؿ تاريخ اإلنتا
ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
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: الثاني العمل وصف
 

، يف كضع مرتاكب (أكرب)، ربوم كلمة ( اهلل)مساحة مستطيلة الشكل، بداخلها تكوين خطي للفظ اجلبللة 
للكلمتٌن تقرأ من اليمٌن إذل اليسار ، ك الرتاكم يف احلركؼ فوؽ بعضها ذات أسلوب بنائي،  كيظهر التكوين 

شلا أعطى إحساس باخلفة، إذل جانب أنو حافظ على ككأهنا كتلة منحوتة،  تعمد فيها الفناف الفراغ يف كسطها 
(. 4)خبلؿ تطابق الكتلتٌن يف اجلهتٌن، كما يف اللوحة  استقرارىا كتوازهنا، كالذم حيققو من

 
: تحليل العمل

 
 ادلزكَّل كمنها قابلية االستمداد األفقي كاالستمداد  الكويف أستطاع الفناف استثمار ادلقومات التشكيلية للحرؼ

 .قابلية الرتاكب كذلك بالتداخل دكف أف تتشابك أك تتقاطع -الرأسي

  استخدـ الفناف أسلوب التناظر حيث تتطابق اجلهة اليمىن للجهة اليسرل سباـ االنطباؽ يف الشكل اخلارجي
 .فقط أما يف ادلضموف زبتلف يف احملتول، كنبلحظ أف النص يقرأ من اذباه كاحد من اليمٌن

 ية اليت ربد الكتلة كاليت سبثل الفراغات البنية كاحملدكدة للشكل، فجعلها يف إطار غاية استغبلؿ ادلساحات األرض
يف البساطة، ىذا اإلطار عبارة عن فراغ حييط بالكتابة يتبعو بعد ذلك إطار أسود يدكر حوؿ زليط العمل كلو 

 .ليكوف دبثابة حزاـ

 نو حافظ على استقرارىا ، إذل جانب أالفراغ الذم تعمده الفناف يف كسط الشكل أعطى إحساس باخلفة
 .كتوازهنا

  نبلحظ إعادة ملء مساحات اخلط ادلكتوب دبساحات أخرل بداخلو تعيد مرة ثانية تقسيم كل حرؼ ككل
 .مجلة ككل مساحة مرة أخرل إذل رلموعة من العبلقات الرياضية اذلندسية اليت ذلا صلة بالفن البصرم

 للونٌن األسود كاألبيض إلظهار الشكل، كتأكيده اجلوانب اجلمالية يف ربقيق اإليقاع من خبلؿ استخدامو ا
 .أعمالو

  يستخدـ الفناف ملء مساحات اخلط ادلكتوب دبساحات أخرل بداخلو تعيد مرة ثانية تقسيم كل حرؼ ككل
. مجلة ككل مساحة مرة أخرل إذل رلموعة من العبلقات الرياضية اذلندسية اليت ذلا صلة بالفن البصرم

 
: ي المزوَّى عند الفنان طارق طو أحمد إسماعيلالكوفألسلوب الفني في تناول الخط ا
 

 .°(45) ادلربعة ذات احملور القطرمئي يف أعماؿ الفناف على الشبكية ادلربعة ك يقـو األساس البنا -

األسود كاألبيض مها اللونٌن ادلميزاف ألعماؿ الفناف إذ أعتمد يف أغلب أعمالو على التباين اللوين إلظهار  -
 .الشكل، كتأكيد اجلوانب اجلمالية يف أعمالو
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تنقسم مجيع أعمالو إذل كتلتٌن أساسيتٌن متماثلتٌن فإذا نصفت قطعة من أعمالو خبط رأسي قائم فنجد أف  -
، إذ تتطابق اجلهة اليمىن مع اجلهة اليسرل سباـ االنطباؽ يف الشكل .متكافئتٌن متزنتٌنالكتلتٌن متساكيتٌن 

 .اخلارجي فقط

 .طوع الفناف لنفسو أحد النظم األساسية البنائية كىي أف يقرأ التصميم من اذباه كاحد من اليمن أك اليسار -

لئلطار، بل ترؾ حدكد التشكيل  أف الفناف دل يلجأ دلثل ىذا األسلوب من التشكيل اجلمارل كالوظيفي -
اخلارجي تنساب العٌن من خبللو ألعلى ساحبة مع الفراغ العلوم كإذل اجلهتٌن اليمىن كاليسرل يف تزامن 

 .موسيقي غريب كمجيل ليس فيو ركاكة أك ملل

أف أسلوب الفناف طارؽ يتصل بفن النحت كالعمارة من كجهة نظر أخرل، فما النحت إال عبارة عن عبلقة  -
كيتصل بالعمارة كذلك ألهنا عبلقة مجالية بٌن كتل . بٌن كتلة كفراغ سواء أكاف مسطحان أك ذك أبعاد ثبلثة

 .كفراغات تؤدم إذل قيمة كظيفية

أف الفناف حذؼ أدكات التشكيل مثل الشدة كالفتحة كالكسرة كالضمة كالسكوف، حح ال جيد ادلتلقي لبسان  -
لقي على سهولة قراءة الية تصميم احلرؼ العريب ادلزكَّل، كىو هبذا يساعد ادلتيف أثنا القراءة، كىو هبذا يركز جم

  .النص مباشرة
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( 5)لوحة 
فنانوف خطاطوف : المصدر

 
 (ادلدينة ادلنورة): المحتوى 
 تكوين خطي باللوف األبيض كاألسود: نوع العمل 
 ـ1988/ ىػ1409: تاريخ اإلنتاج. 

ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
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( الفنان الثالث)
 مصطفى زلمد عمرل سعود: اسم الفنان

: تاريخ الميالد
مصرم  :الجنسية

من قيم مجالية داخل أعمالو،  ربقيقوة للخط الكويف ادلزكَّل كما يريد أستغل ادلقومات التشكيلي  :نبذة عن الفنان
ف يف تناكؿ اخلط الكويف كسوؼ تتناكؿ الدارسة بعضان من أعمالو بالوصف كالتحليل للوقوؼ على أسلوب الفنا

. ادلزكَّل
 

: األول العملوصف 
 

ادلدينة )كؼ ادلتعامدة للجملة مساحة مربعة الشكل تكوين خطي على ىيئة مسجد، يتضح التضافر يف احلر 
تأخذ شكل ادلآذف، يف الناحيتٌن، كيف كسط اللوحة يظهر شكل النقطة احملورة على شكل الشمس ادلشعة ( ادلنورة

 (.5)، كما يف اللوحة لرتبط ادلعىن بالشكل
 

: تحليل العمل
 
  لة متداخلة غًن متشابكة أك ادلزكَّل منها قابلية الرتاكب للجمالكويف استثمار ادلقومات التشكيلية للخط

، كاالستعانة بأشكاؿ مكملة ذلا، (ادلسجد)متقاطع، كما استفاد من قابلية  التحوير ك أعطى اذليئة ادلعمارية 
كيقرأ . ، كاليت أعطت قيمة مجالية(النقطة)عجاـ كاالستمداد الرأسي، كاستخداـ اال كقابلية االستمداد األفقي

. النص من اليمن إذل اليسار
 التعريف( أؿ)زبدـ الفناف أسلوب التضافر كالتشابك للحركؼ الرأسية كاليت تظهر يف أس. 

  ( مسجد)يتضح ارتباط التكوين بادلعىن للمسجد النبوم بادلدينة ادلنورة، كذلك من خبلؿ اذليئة ادلعمارية لشكل
. على ىيئة مشس مضيئة( ادلنورة)كأيضاَ بتحوير النقطة لكمة 

 يض كاألسود الذم استخدمها الفناف يف التكوين يف إدراؾ ىذا النظاـ كإيقاعو الثرم قد ساعد اللونٌن األب
 .بسهولة كيسر
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( 6)لوحة 
 فنانوف خطاطوف: المصدر

 
 بسملة : المحتوى 
 يضتكوين خطي باللوف األسود كاألب: نوع العمل 
 ـ1988/ ىػ1409:تاريخ اإلنتاج. 

جد بيانات حوؿ مساحة العمل ال تو
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: الثاني وصف العمل
 

تكوين خطي يف مساحة مستطيل، يف تكوين  مزدكج كيتضح أف الفناف أكجد مساحة فارغة يف بياض احلرؼ  
خفة يف الكتلة الصارمة ذلذا دلة الرحيم، دكف أف خيل بالتكوين بل أعطى للفظ اجلبللة، كيف حرؼ احلاء لك( اذلاء)

(. 6)اخلط، كما ىو مبٌن باللوحة 
 

: تحليل العمل
 
  الستمداد ادلزكَّل منها قابليتها لبلستمداد  األفقي كاالكويف استثمار الفناف للمقومات التشكيلية للحرؼ

، كقابلية (النقط)التشابك، كقابلية شغل الفراغ باالعجاـ الرتكب بالتداخل دكف الرأسي للحركؼ الرأسية، ك
 (.احلاء)، كحرؼ (األلف)، ك(ادليم)تعداد صورة احلرؼ الواحد كالذم يظهر يف حرؼ 

 حيث تنساب مساحات فراغية كاسعة ليعيد –ادلزكَّل الكويف على غًن نظاـ اخلط  -مجاؿ الفراغات الواسعة
 .اير دلا يكتبوف بو من التعادؿ بٌن الفراغات االجيابية كالسلبيةتوزيع الفراغ بينها بتوزيع جديد مغ

  استطاع الفناف إجياد تنوع يف أشكاؿ حركفو من خبلؿ شكلها اجلديد ككذلك تنوع فراغاهتا شلا أعطى تنوع
 .بأعمالو مع احلفاظ على كحدة عناصر العمل كترابطها

  لشكل كاألرضيةأكد الفناف اإليقاع يف العمل من خبلؿ التباين بٌن ا. 

  أف أعطى (احلاء)ك( اذلاء)دل يكن ىناؾ إيقاع رتيبان بل استطاع من خبلؿ اختبلؼ فتحات البياض يف حريف  ،
 .للتكوين شكل خفة كحيوية
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( 7)لوحة 
 فنانوف خطاطوف: المصدر

 
 (سبحاف اهلل): المحتوى 
 باللوف األسود كاألبيض تكوين خطي: نوع العمل 

ال توجد بيانات حوؿ تاريخ اإلنتاج 
ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
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: الثالث وصف العمل
 
 مستخدمان يف بعض احلركؼ الزكايا ادلفرجة (سبحاف اهلل)للجملة  تكوين خطي يعتمد على الكتابة ادلتقابلة ادلتناظرة 

(. 7)األدين كاحلادة يف اجلزء األيسر، كما يف اللوحة  يف اجلزء
 

: تحليل العمل
 
  ادلزكَّل يف التشكيل عن الزاكية القائمة مستخدمان يف بعض احلركؼ الكويف استفاد الفناف من مقومات احلرؼ

اجلزء األيسر شلا يكسر القاعدة ليخرج بعبلقات تشكيلية جديدة بٌن  الزكايا ادلفرجة يف اجلزء األدين كاحلادة يف
 .منظومة الكتابة هبذا التشكيل يعيد بناء الكتابة ادلنعكسة بطريقة جديدة تعتمد على الكتابة ادلتقابلة ادلتناظرة

 ؼ بالصورة كتتضح مقومات اخلط الكويف ادلزكَّل يف العمل من خبلؿ استغبلؿ الفناف ذلا كتحريف بعض احلرك
 .كقابلية الرتاكب كتعدد جهة ابتدأ اخلط كقرأتو( باالعجاـ)ادلناسبة للعمل كادلد األفقي كالرأسي كشغل الفراغ 

  يتضح التنوع يف أشكاؿ حركفو من خبلؿ شكلها اجلديد ككذلك تنوع فراغاهتا شلا أعطى تنوع بأعمالو مع
 .احلفاظ على كحدة عناصر العمل كترابطها

 اف أسلوب التقابل ادلتناظر للجملةاستخدـ الفن. 

 (.األبيض)ك( األسود)ربقيق اإليقاع يف العمل من خبلؿ التباين بٌن الشكل كاألرضية 

 
 

 :األسلوب الفني في تناول الخط الكوفي المزوَّى عند الفنان مصطفى محمد عمرى
 

 .°(45)ات احملور القطرميقـو األساس البنائي ألعماؿ الفناف مصطفى على الشبكية ادلربعة كادلربعة ذ -

 

كما سبتاز . برع الفناف مصطفى يف أسلوب الرتكيب كالتداخبلت إلحداث تعانق بٌن احلركؼ كالكلمات -
 .أعمالو بالبناء ادلتماسك القوم كالبسيط يف آف كاحد

 
 .أسلوب الكتابة ادلتماثلة يف أعمالو ذا قيمة زخرفية عالية تربز أثر التشكيل باحلرؼ -

 

حيث تنساب مساحات فراغية كاسعة –ادلزكَّل  الكويف على غًن نظاـ اخلط -لفراغات الواسعةز مجاؿ ايرب -
 .ليعيد توزيع الفراغ بينها بتوزيع جديد مغاير دلا يكتبوف بو من التعادؿ بٌن الفراغات االجيابية كالسلبية

 

فرجة يف اجلزء األدين كاحلادة يف ق خرج يف التشكيل عن الزاكية القائمة مستخدمان يف بعض احلركؼ الزكايا ادلنرا -
ىذه الصياغات تؤكد . اجلزء األيسر شلا يكسر القاعدة ليخرج بعبلقات تشكيلية جديدة بٌن منظومة الكتابة

حبو للتجديد إذل جانب التقليد كما أنو هبذا التشكيل يعيد بناء الكتابة ادلنعكسة بطريقة جديدة تعتمد على 
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فما تناكلو  -سبحاف اهلل -كديكن مقارنة ذلك من خبلؿ اللوحتٌن دلوضوع كاحد كىو الكتابة ادلتقابلة ادلتناظرة
يف اللوحة األكذل خيتلف تشكيلو عن اللوحة الثانية حيث كتب سبحاف اهلل بشكل مغاير لؤلكؿ مع تكرارىا 

 . أربع مرات
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( الفنان الرابع)

 صقاؿ مأموف: اسم افنان

 (8)لوحة 
رللة حركؼ عربية : المصدر

 
 (ال الو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل) :المحتوى 
 طباعة على قطة نسيج : نوع العمل 
 ـ1996: تاريخ اإلنتاج 

ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
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 .ـ1950دمشق عاـ : تاريخ الميالد
 سورم: الجنسية

: 51" )ـ1978مهندس معمارم مقيم يف كالية كاشنطن، الواليات ادلتحدة األمريكية مند عاـ ": نبذة عن الفنان
، كىو فناف جيع اخلط الكويف ادلزكل يف أعمالو بٌن األصالة كالتجديد، كسوؼ تتناكؿ الدارسة بعضان من أعمالو (12
 :الوصف كالتحليل للوقوؼ على أسلوب الفناف يف تناكؿ اخلط الكويف ادلزكَّل كتفهم مقوماتو التشكيلية فيما يليب
 

 :األول العملوصف 
 

أف  احليوية الناذبة عن اظرة كمتنوعة يف أحجامها كتأكيد عبارة عن تكوين يف ىيئة ىندسية مربعة مرتاكبة منت
ـ البقع اللونية الصغًنة رتابة كالسكوف يف اللوحة، كىذه  ما يؤكده استخداتدكير ادلربع األكسط تبعد خصائص اؿ

(. 8)بشكل حر، كما يف اللوحة 
 

: تحليل العمل
 
  احلركؼ داخل  اذباهاستفاد الفناف من مدل طواعية كقابلية الكتابات ادلزكية لؤلشكاؿ اذلندسية كتغًن

 .ادلساحات كي توائم الشكل اذلندسي

 ( °90)ائي للوحة على شبكية مربعة يقـو األساس النب
 ين متناظر كمتوازف، ، إال أف احليوية الناذبة عن تدكير ادلربع األكسط تبعد خصائص الرتابة كالسكوف يف تكو

. اللوحة، كىذه  ما يؤكده استخداـ البقع اللونية الصغًنة بشكل حر
 إف الشكل بكاملو داخل اللوحة، كاحلركة ىنا زلدكدة كزلصورة .
 ع الفناف ربقيق البعد الثالث اإليهامي داخل العمل الفين من خبلؿ عبلقات الرتاكب بٌن العناصر استطا

. كالتنوع يف أحجامها كتأكيد ذلك من خبلؿ استخداـ التدرج اللوين من الغامق للفاتح إلعطاء العمق للتكوين
 كالتكبًنربقيق اإليقاع داخل العمل من خبلؿ التكرار كالتنوع مساحاهتا بٌن التصغًن . 

  استطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حركيان دائبان داخل التكوين من خبلؿ تكرار كحداتو كترديدىا يف مع إجياد تنوع
 . كاضح يف أحجامها كاختبلؼ اذباىها

  ادلتوافقة ك تدرجاهتا  األلوافيتضح ربقيق الوحدة باإلضافة إذل تكامل األلواف كتناغمها كاليت تتحقق من خبلؿ
 .كنيةالل
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: الثاني وصف العمل

( 9)لوحة 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 اهلل، العزة هلل، قل ما شاء اهلل، ما توفيقي إال باهلل، )  :المحتوى 

( باهلل، ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل كال حوؿ كال قوة إال
 طباعة من الشاشة احلريرية: نوع العمل 
 ـ1985: تاريخ اإلنتاج. 

ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
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عن مساحة مربعة بداخلها تكرار دائرم للوحدة أربع مرات بصورة متقابلة غًن متداخلة، اختلفت حركة  عبارة 

ادلفردات اخلطية ادلمتدة من كسط اللوحة ككأف مركز حركتها ىو ادلعٌن ذك اللوف  تالعناصر كاليت سبثلت يف اذباىا
زبداـ اخلطوط ادلمتدة يف اللوحة أعطاء إحياء بنور يشع من مركز التكوين إذل االذباىات األربعة،  اس. األسود

(. 9)متدة ، كما يف اللوحة يتضح اإليقاع احلركي ادلنسجم كادلنتظم من خبلؿ تكرار احلركؼ ادل
 

: تحليل العمل
 
 ابلة غًن متداخلةتكرار دائرم بتكرار الوحدة أربع مرات داخل مساحة مربع، بصورة متق .
  يف بناء العمل الفين من خبلؿ استخدامو خلاصية ( ادلزكَّل)الكويف استثمر الفناف ادلقومات التشكيلية للخط

. ، بأسلوب اخلداع البصرم(ال)، (ؿ)، (أؿ)، (أ)د يف حركؼ االمتداد األفقي للحركؼ القائمة للتكوين كادل
 اء بنور يشع من مركز التكوين إذل االذباىات األربعةاستخداـ اخلطوط ادلمتدة يف اللوحة أعطاء إيح .
 ادلفردات اخلطية ادلمتدة من كسط اللوحة ككأف مركز حركتها  تاختلفت حركة العناصر كاليت سبثلت يف اذباىا

. ىو ادلعٌن ذك اللوف األسود
 يتضح اإليقاع احلركي ادلنسجم كادلنتظم من خبلؿ تكرار احلركؼ ادلمتدة يف اللوحة .
 ( األبيض)ك( األسود)قيق االتزاف يف اللوحة من خبلؿ التعادؿ بٌن الشكل كاألرضية من خبلؿ اللوف تح

. ادلتباينٌن يف كسط اللوحة
  كقد ربقق اإليقاع أيضان داخل العمل من خبلؿ التكرار كتنوع اذباىاهتا كالرتديد احلركي للحركؼ ادلمتدة شلا نتج

 . عنو إيقاعان حركيان داخل العمل
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( 10)لوحة 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 آيات قرآنية متعلقة باحلج :المحتوى 
 طباعة من الشاشة احلريرية : نوع العمل
 ـ1994: تاريخ اإلنتاج. 

ال يوجد بيانات على مساحة العمل 
حوؿ اخلامات  تال يوجد بيانا
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: الثالث وصف العمل
 

يوحي بالكعبة ادلشرفة كجعل السطوح ( ثبلثي أبعاد على ىيئة مكعب)تصميم مساحة مربع حيتوم على 
 (.10)، كما يف اللوحة ادلختلفة مكونة من اآليات القرآنية ادلتعلقة باحلج

 
: تحليل العمل

 
  للتناسب مع  كقابلية الرتاكب كالتحوير كادلطاكعة ادلزكَّلالكويف استثمر الفناف مدل قابلية تعداد صور احلرؼ

. مساحة التكوين
 استخدـ الفناف أسلوب الرتاكب كالتداخل للعبارة دكف أف تتقاطع أك تتشابك. 

 ادلزكَّل على سطوح ثنائية األبعاد مث ركبت ىذه السطوح لتعطي اإلحياء بأهنا مرسومة يف  الكويف استخدـ اخلط
. ثي األبعادفراغ ثبل

 ادلزكَّل كالداللة اللفظية يف العمل كذلك من  الكويف أستطاع الفناف الربط بٌن الصياغة التشكيلية للحركؼ
. كيربط بٌن الشكل كاآليات ادلكتوبة(  الكعبة ادلشرفة)خبلؿ ادلكعب ككأهنا 

 خدـ الفناف ظبلؿ يف أرضية الكعبة شلا يعطي اإلحساس بالبعد الثالثاست .
 اللوف الفاتح الذم يوحي بضوء أك إشعاع نور من خلف ( الكعبة الشريفة) جوانب كحوؿ ادلكعبنبلحظ يف

 .الكعبة لتؤكد اإلحساس بالبعد الثالث، إذل جانب عظمة كشأف للكعبة ادلشرفة

  استطاع الفناف من خبلؿ التنوع الواضح يف ألوانو من حيث الكنو كالشدة كنقاء األلواف أف يؤكد االتزاف
 .داخل العمل قاعكاإلم

  استغل الفناف عبلقة التباين اللوين بٌن الشكل كاألرضية إلعطاء السيادة للشكل يف العمل كذلك من خبلؿ
 .فاربةاستخداـ اللوف الغامق للشكل على أرضية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 138-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 11)لوحة 
رللة حركؼ عربية : المصدر

 
 ( ال إلو إال اهلل زلمد رسوؿ اهلل) :المحتوى
 طباعة من الشاشة احلريرية ،(بطاقة): نوع العمل 
 ـ2000: تاريخ اإلنتاج. 

ال يوجد بياناف حوؿ مساحة العمل 
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 :الرابع وصف العمل
 
تدرجات ثبلثي األبعاد قسمت عبارة الشهادة إذل ثبلثة أقساـ   ارة عن مساحة مستطيل الشكل بداخلوبع 

كركبت كل قسم على أحد اذباىات الفراغ، كلكن السمك الذم أعطى للخط جعل من ادلمكن مجع الكلمات من 
سبكن الفناف من ربقيق البعد . السطوح الثبلثية حبيث تكوف كلمات كل سطح جزءان من كلمات السطح اجملاكر

امق للفاتح إلعطاء العمق للتكوين، يهامي داخل العمل الفين من خبلؿ استخداـ التدرج اللوين من الغالثالث اإل
(. 11)كما ىو مبٌن يف اللوحة 

 
: تحليل العمل

 
 ادلزكَّل من خبلؿ استيعاهبا كتطويعها يف الشكل اذلندسي الكويف استغل الفناف مقومات احلرؼ .
 ح يف ألوانو من حيث الكنة كالشدة كنقاء اللوف أف يؤكد اإليقاع احلركي استطاع الفناف من خبلؿ التنوع الواض

. ادلستمر يف العمل
 لتدرجات اللونية ادلتفاكت إذل جانب الظل الفاتح كالغامق تؤكد البعد الثالث للتكوينا .
 كذلك  قيق اإليقاع يف العمل من خبلؿ التكرار للتكوين مره بشكل أفقي كرأسي كمسطح دبا يناسب العمل،تح

. مع احلفاظ على العناصر كترابطها
 (. الظل كالنور)قيق اإليقاع من خبلؿ التدرجات اللونية كبٌن الغامق كالفاتح تح
 أتصف التكوين بتناغم األلواف كنقائها شلا أكسب اللوحة مزيد من اإلحساس برقتو كخفة بعض أجزائو. 

 الؿ تكرار عناصره كترديدىا يف اللوحة مع إجياد تنوع استطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حركيان دائبان كذلك من خ
 .كاضح يف اذباه عناصر

  يقـو الفناف بتأكيد اإليقاع يف العمل من خبلؿ حركة األلواف ادلتباينة ادلتنوعة كادلتبادلة بٌن األلواف الباردة
 .كالساخنة
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( 12)لوحة 
رللة حركؼ عربية  :المصدر

 
 سورة اإلخبلص: المحتوى 
 طباعة من الشاشة احلريرية، (بطاقة): نوع العمل 

( تراكب مربع)تصميم بألواف سلتلفة 
 ـ1994: تاريخ اإلنتاج. 

ال يوجد بيانات حوؿ مساحة العمل 
ال يوجد بيانات حوؿ اخلامات 
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: الخامسالعمل  وصف
 

العمل من مربعٌن مرتاكبٌن أحدمها يف مستول أفقي كيف كسطو مربع مائل، كأعطى ىذا الرتاكب  يتألف
كالتكوين الكتايب . ناذبة عن تدكير ادلربع األكسط تبعد خصائص الرتابة كالسكوف ةأحساس بالبعد الثالث، كحيوم

ادل، منفردة كحدىا كمرتبطة دبا حوذلا يف يبدأ من احمليط كيدكر متجهان ضلو ادلركز حيث تصبح كلمة التوحيد بؤرة الع
دافئة األصفر لشد انتباه ادلشاىد، يف كسط التكوين كما استخدـ فيها اللوف اؿ( أحد)آف كاحد جعل الفناف كلمة 

(. 12)كما يف اللوحة 
 

:  تحليل العمل
 
 اذلندسي ادلربع، تطويعها يف الشكل ادلزكَّل من خبلؿ استيعاهبا ك الكويف استثمر الفناف مقومات احلرؼ

( الطبلقة)كاستيعاب الكتابات الكوفية ادلزكية ألساليب سلتلفة 
  كالتكبًن ( الكلي)استطاع الفناف ربقيق البعد الثالث اإليهامي داخل العمل الفين من خبلؿ عبلقات الرتاكب

للفاتح إلعطاء  كالتصغًن كالبعد ادلنظورم للوحدة كتأكيد ذلك من خبلؿ استخداـ التدرج اللوين من الغامق
. العمق للتكوين

 ادلزكَّل شلا أعطى نوع من الرتطيب كاخلفةالكويف حلواؼ اخلط  ةنبلحظ أف الفناف استخدـ اخلطوط اللٌن .
 احليوية الناذبة عن تدكير ادلربع األكسط تبعد خصائص الرتابة كالسكوف يف اللوحة، كأعطى إحساس باحلركة .
 كيان داخل لوحتو كذلك من خبلؿ تكرار الشكل كاختبلؼ اذباه حركة استطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حر

. العنصر
 

 :األسلوب الفني في تناول الخط الكوفي المزوَّى عند الفنان مأمون الصقال
 

 .يقـو األساس البنائي ألعماؿ الفناف مأموف على الشبكية ادلربعة -

كقابلية  -هبا كتطويعها يف الشكل اذلندسي ادلربعاستيعا)ادلزكَّل كمنها الكويف استثمر الفناف مقومات احلرؼ  -
 .كربويرىا -تكرارىا

كالتكبًن ( الكلي)سبكن الفناف من ربقيق البعد الثالث اإليهامي داخل العمل الفين من خبلؿ عبلقات الرتاكب  -
عطاء كالتصغًن كالبعد ادلنظورم للوحدة كتأكيد ذلك من خبلؿ استخداـ التدرج اللوين من الغامق للفاتح إل

 .العمق للتكوين

استطاع الفناف إجياد تنوع كاضح يف أشكاؿ حركفو من خبلؿ شكلها كاستخداـ اخلطوط اللينة يف حوافها شلا  -
 .أعطى تنوع يف أعمالو مع احلفاظ على كحدة عناصره



 - 142-  

اللوحة مع  أستطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حركيان دائبان داخل لوحتو كذلك من خبلؿ تكرار عناصره كترديدىا يف -
 .إجياد تنوع كاضح يف اذباه عناصر كاأللواف ادلتباينة ادلتنوعة كادلتبادلة بٌن األلواف الباردة كالساخنة

 .قاـ الفناف بعمل ربط بٌن الصورة اللفظية كالصورة التشكيلية كقد ساعد يف ذلك مقومات اخلط العريب ادلزكَّل -

عاصرة يف أعمالو كصياغتها يف تشكيل فين من خبلؿ تصاميم استطاع الفناف ربقيق التوازف بٌن الرتاث كادل -
. جديدة كألواف معاصرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 143-  

 

( 13)اللوحة رقم 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 (احلمد هلل -اهلل) :المحتوى 
 تصميم بألواف سلتلفة: نوع العمل 
  ـ2000:اإلنتاجتاريخ. 
 سم 80×80 :مساحة العمل 
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( الخامس الفنان)

 فريد العلي :اسم الفنان
 .ـ1957الكويت عاـ : تاريخ الميالد

 كوييت: الجنسية
كيف ادلزكَّل يف لوحاتو ، ككانت عبارتو سهلة تنوعت أساليبو كمعاجلاتو الفنية عند تناكلو اخلط الك :نبذة عن الفنان
شلا يؤكد خربتو الفنية العالية كقدرتو يف تطويع اخلط الكويف  تدكر حوؿ لفظ اجلبللة كاآليات الكردية القراءة ككاضحة

للتعرؼ على أسلوب الفناف بصورة أكثر كضوحان ستتناكؿ الدارسة فيما يلي بعض كادلزكَّل حسب متطلبات لوحاتو 
: أعمالو بالوصف كالتحليلمن 

 
: األولالعمل  وصف
 
يف حركة مستمرة ضلو اذباه عقارب الساعة، ( اهلل )العمل مربع الشكل، يظهر تكرار دائرم متتابع لكلمة  

يف لفظ اجلبللة خركجو عن النظاـ البنائي للوحدة ادلربعة الشكل لتأخذ بشكل زاكية يف ىيئة ( اذلاء)كيظهر حرؼ 
اس بٌن العناصر يف تكرار النهاية كحدة زخرفية يف كسط العمل لتمتد منها باقي العناصر بعبلقة التممثلث مكونة يف 

(. 13)متتابع، كما يف اللوحة 
 

: تحليل العمل
 
 ادلزكَّل من خبلؿ استيعاهبا كتطويعها يف األشكاؿ اذلندسية ادلختلفة  الكويف استفاد الفناف من مقومات احلرؼ

بلية ادلد الرأسي كاألفقي للحركؼ، كشغل ركبة، كمواءمتها لؤلشكاؿ الزخرفية، كاستغبلؿ قاللمفردة البسيطة كادل
(. باإلعجاـ)الفراغ 

  استخدـ الفناف خاصية التكرار بالتماس للوحدات، بتكرار دائرم منتظم يف اذباه كاحد أعطت إحساس
رتابة كالسكوف يف اللوحة، كما أعطى كىذه احليوية الناذبة عن التكرار تبعد خصائص اؿ. باستمرارية احلركة
. إحساس باإليقاع

  كلونيٌن متكاملٌن لتحقيق التوافق اللوين داخل العمل كأحد العبلقات (األزرؽ كالربتقارل)أستخدـ الفناف
 .التشكيلية كادلساعدة على التمييز بٌن األشكاؿ كخلفيتها كإعطاء أحساس باإليقاع كاحلركة

 ية رلردة كمكملة لعناصر التصميم، كقدرتو على التوفيق بينها كبٌن العناصر استعاف الفناف بوحدات زخرؼ
. اخلطية
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  حقق الفناف الوحدة كالرتابط يف العمل مع التنوع يف اذليئة الشكلية للتكوين اخلطي  كانسجامها مع الوحدات
 .صميمالزخرفية كالتباينات اللونية كاستطاع ربقيق التعادؿ كاالنسجاـ فيما بينهما يف الت

 

 
 
 

( 14)لوحة 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 (كالقلم كما يسطركف)  :المحتوى 
 ( ىبلؿ) تصميم بألواف سلتلفة: نوع العمل

التوجد بيانات حوؿ تاريخ العمل 
 سم73×67 :مساحة العمل 
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: الثانيالعمل وصف 
 
مساحة مربعة الشكل، تظهر يف داخلها شكل حرؼ النوف على ىيئة ىبلؿ حيتويو تكوين خطي زلور  

حركفها  كموائمتها ذليئتها، بأسلوب التقابل العكسي لآلية الكردية كتشرتؾ كبلمها حبرؼ النوف كما يظهر امتداد
(. 14)كحة الرأسية لتلتقي يف كسطها، كما يف الل

 
: تحليل العمل

 
  ادلزكَّل من خبلؿ قابليتها ا للمد الرأسي كالبسط األفقي كشغل الفراغ الكويف استغل الفناف مقومات احلرؼ

. باالعجاـ، كاستيعاهبا كتطويعها يف الشكل اذلندسي الدائرم كالتناسب اذلندسي
  االمتداد األفقي  ةكخاصي( ؿ)، (اؿ) ،(أ)استثمر الفناف خاصية االمتداد الرأسي للحركؼ القائمة كمد

. للحركؼ ادلزكية كي تواءـ شكل اذلبلؿ كتأخذ ىيئتو
 استغل الفناف قابلية التشعب للحركؼ القائمة من اجلوانب إذل كتلتقي يف مركز الوسط .
 للتكوين يعكس اجلهة اليمىن ما باجلهة اليسرل(  ادلرايا) -أستخدـ الفناف أسلوب التعاكس .
 فالنوف الكبًنة ربتوم التكوين إذل جانب تكوف إطار (ف)اف أسلوب التكبًن كالتصغًن حلرؼ استخدـ الفن ،

 .للتكوين اخلطي يف العمل الفين

  كلونٌن متكاملٌن لتحقيق التوافق اللوين داخل العمل، باإلضافة إذل (كالربتقارل-األزرؽ)أستخدـ الفناف اللونٌن
 .إحساس بادلنظور القيم الظلية يف جوانب العمل كالذم أعطى

  التقابل كالرتديد  بأسلوبمن خبلؿ التكرار  اإليقاعاستطاع الفناف ربقيق 

  (.النوف)نقطة  عندهربقيق التوازف من خبلؿ التعادؿ النصفي للعمل كالذم قسمو الفناف إذل نصفٌن 
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( 15)لوحة 
 كؼ عربيةرللة حر :المصدر

 
 (اهلل نور السموات كاألرض) :المحتوى 
 ( ىبلؿ) تصميم بألواف سلتلفة: نوع العمل

التوجد بيانات حوؿ تاريخ العمل 
 سم73×67 :مساحة العمل 
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: الثالثالعمل وصف 
 
التكوين اخلطي يف يف ىيئة شريط مستقيم حبركة انسيابية كمائلة ككأهنا تربط  مساحة مربعة الشكل يظهر يف داخلها 

 (.15)، كما يف اللوحة بٌن الشمس كاألرض، زلاكلة من الفناف ربط الشكل بادلعىن
 

: تحليل العمل
 
 كمدل  ،(البسط)التشكيلية كالفنية كمنها قابلية االمتداد األفقي  الكويف ادلزكَّل تفهم الفناف دلقومات احلرؼ

( السموات)على كلمة ( الفتحة)قابليتها للتحوير كالتشكيل كاإلعجاـ، فنجد أف الفناف استخدـ أداة تشكيل 
 .كذلك لشغل الفراغ لتحقيق النسبة كالتناسب كحساب الفراغات

  شلا احلركي يف العمل كاليت تظهر من خبلؿ احلركة االنسيابية للتكوين اخلطي  اإليقاعأستطاع الفناف ربقيق
 .أعطى نوع من الرتطيب كاخلفة للعمل

  استخدـ الفناف األلواف ادلتكاملة لتحقيق التوافق اللوين كأحد العبلقات التشكيلية كادلساعدة بٌن األشكاؿ
 .كخلفياهتا كإعطاء مزيد من اإلحساس باحلركة كاحليوم

 ديدىا داخل العمل كاستخداـ اللوف استطاع الفناف أف يؤكد على اإليقاع يف العمل من خبلؿ توزيع األلواف كتر
األبيض يف تلوين اخللفية السماء كاستخداـ اللوف السماكم يف أجزاء من شكل األرض كاللوف الربتقارل يف 

تلوين الشمس كاستخداـ األلواف ادلتكاملة يف تلوين التكوين اخلطي ليكوف كسيط مكمبلن للونٌن ادلتواجداف يف 
 .أعلى كأسفل العمل
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( 16)لوحة 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 (اهلل، زلمد) :المحتوى 
 سلتلفة فتصميم باأللوا: نوع العمل 

التوجد بيانات حوؿ تاريخ العمل 
د بيانات حوؿ مساحة العمل التوج

 
 



 - 150-  

: الرابعالعمل وصف 
 

تكوين خطي داخل إطار ىندسي سداسية األضبلع شلثلة إطاران حيتوم التكوين، مساحة مربعة الشكل بداخلها 
 (.16)، كما يف اللوحة ، بتكرار دائرم منتظم حوؿ مركز الوسط(اهلل)استخدـ فيها الفناف تكرار كلمة

 
: تحليل العمل

 
  ادلزكَّل من خبلؿ استيعاهبا كتطويعها يف الشكل اذلندسي، كقابلية التكرار كيف الكاستغل الفناف مقومات احلرؼ

 .مستخدمان أسلوب التكرار كاخلداع البصرم

  ربقيق ادلنظور من خبلؿ التباينات اللونية بٌن األلواف الدافئة كالباردة، ك باإلضافة إذل اختبلؼ ادلساحات
اللونية 

 ح يف التدرجات اللونية كنقاء اللوف كاأللواف ادلتشبعة يف اللوف  شلا يؤكد استطاع الفناف من خبلؿ التنوع الواض
. اإليقاع احلركي ادلستمر يف العمل

  استطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حركيان دائبان كذلك من خبلؿ تكرار عناصره كترديدىا يف اللوحة يف إذباه كاحد
 .ضلو مركز الوسط

 عمل من خبلؿ حركة األلواف ادلتباينة كادلكملة كادلتبادلة بٌن األلواف الباردة يقـو الفناف بتأكيد اإليقاع يف اؿ
 .كالساخنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 104)شكل 
 رللة حركؼ عربية :المصدر
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: الخامسالعمل وصف 

( 17)لوحة 
 رللة حركؼ عربية: المصدر

 
 (العزة هلل-احلمد هلل-زلمد-هللا) :المحتوى 
 لوحة: نوع العمل 

التوجد بيانات حوؿ تاريخ العمل 
ال توجد بيانات حوؿ مساحة العمل 

 



 - 152-  

 
كرار بالتتابع ادلنتظم بشكل طورل، مساحة مستطيل يف كضع رأسي، على شكل مفرش تظهر بداخلها ت

ا، كما ىو مبٌن يف كحدكد للمفرش، كتكرار باقي الوحدات بالتماس يف الزكام( زلمد)كلمة  ستخدـ الفناف تكرارم
(. 17)اللوحة 

 
: تحليل العمل

 
  كيعهاكاستيعاهبا كتط(البسط)ادلزكَّل من خبلؿ قابلية االمتداد األفقي الكويف استغل الفناف مقومات احلرؼ 

 .زدكجةسوان كانت مفردة أك ـ لؤلشكاؿ اذلندسية ادلختلفة

 تناكؿ الفناف ادلقومات التشكيلية بأسلوب الكتابة ادلنعكسة، كأسلوب التناظر، كاخلداع البصرم .
  كالتباين اللوين ( األمحر) استطاع الفناف من خبلؿ التنوع الواضح يف ألوانو من حيث الشدة كنقاء اللوف

 .يف أف يؤكد اإليقاع احلركي ادلستمر يف العمل( األسود ك األبيض)

 باللوف األسود كذلك للتأكيد ( ادلفرش)ستخدـ الفناف اللوف األبيض يف خلفية العمل كربديد التكوين ا
. األشكاؿ كإبراز العمل

 قيق اإليقاع يف العمل من خبلؿ التكرار للتكوين مره بشكل أفقي كرأسي كمسطح دبا يناسب العمل، كذلك تح
 .مع احلفاظ على العناصر كترابطها

 ف حيقق إيقاعان حركيان دائبان كذلك من خبلؿ تكرار عناصره كترديدىا يف اللوحة مع إجياد تنوع استطاع الفناف أ
 .كاضح يف اذباه عناصر

 
 :ي المزوَّى عند الفنان فريد العليلكوفاألسلوب الفني في تناول الخط ا

 
 -ة ذات احملور القطرمادلربع –ادلربعة )يقـو األساس البنائي ألعماؿ الفناف فريد على الشبكيات اذلندسية  -

 (.كادلثلثة

ادلد، )ادلزكَّل يف لوحاتو من خبلؿ االستفادة من قابلية الكويف يستثمر الفناف ادلقومات التشكيلية للخط  -
 .كالبسط، طواعيتها للمساحات اذلندسية ادلختلفة

التشكيلية ادلساعدة  أعتمد الفناف يف معظم أعمالو على عبلقة التوافقات كالتباينات اللونية كأحد العبلقات -
. على التميز بٌن األشكاؿ كخلفياهتا كأعطى مزيد من اإلحساس باحلركة يف إيقاع العمل باإلضافة

من  اكاذباىاتوحقق الفناف حركة إيقاعية يف العمل من خبلؿ التكرار للعناصر كاختبلؼ مساحتها اذلندسية  -
. على إذل أسفلأ

بطها من خبلؿ عبلقة التجاكر كالتماس كربقيق التنوع من خبلؿ أستطاع الفناف ربقيق كحدة العناصر كترا -
 .أحجامها كالتبادؿ بٌن التبادؿ بٌن األلواف ادلتوافقة كادلتباينة

 



 - 153-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
( الفنان السادس)

( 18)لوحة 
 آفاؽ التذكؽ الفين : المصدر

 
 ( اهلل) لفظ اجلبللة :حتوىالم
 طباعة من الشاشة احلريرية :نوع العمل 
 ـ2002: تاريخ اإلنتاج. 

 سم50×50: مساحة العمل. 
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عادؿ عبد الرمحن أمحد عشماكم  :اسم الفنان
 .ـ1958 عام  :تاريخ الميالد

مصرم  :الجنسية
ربط يف أعمالو احلركفية بٌن مجاليات اخلط الكويف ادلزكَّل، كقيم التشكيل يف التصميم، كما لعب  :الفناننبذه عن 

ادلزكَّل الكويف عنصر اللوف يف أعمالو دكران تشكيليان، بٌن تدرجات األلواف كتبايناهتا ك توافقاهتا، حبيث دل خيرج اخلط 
يف ذات الوقت باذباىها إذل التحديث  حدثتف األعماؿ استعن أصولو التشكيلية كمقوماتو كمجالياتو، إال أ

. كادلعاصرة
حيث استعاف الفناف بلفظ اجلبللة ليعيد صياغتو يف لوحات تشكيلية سلتلفة التكوين كأساليب الصياغة، كما 

. تعكس أسلوبو ادلتشعب يف التفكًن كادلركنة يف إجياد العديد من احللوؿ ادلتنوعة دلشكلة كاحدة
 

: األولعمل الوصف 
 

توحي للمشاىد باحلركة ( اهلل)لفظ اجلبللة تكرار عكسي للوحدة  الشكل يظهر يف داخلها مساحة مربعة
(. 18)كيتضح تراكب الوحدات تراكب جزئي، كما يف اللوحة  ادلستمرة

 
: تحليل العمل

 
  داخل اإلطارات ( البسيطة)التطويع كالتشكيل للمفردة ادلزكل من قابلية الكويف استثمار مقومات اخلط

 .، كقابلية تعدد جهة ابتداء كتابة اخلط كقرأتو( الطبلقة)اذلندسية، كاستيعاب الكتابات ادلزكية ألساليب سلتلفة 
التوفيق بالتكبًن كما قاـ باستخداـ أسلوب ذباىات سلتلفة يف العمل استخدـ الفناف أسلوب التكرار يف اك

 .كالتصغًن للشكل

  ترتيب الشكل أف يتحرؾ بعٌن ادلشاىد داخل العمل كعدـ اخلركج من العمل عن استطاع الفناف من خبلؿ
 .طريق دكراف كأكضاع حركية سلتلفة داخل العمل حح يتجوؿ ادلشاىد داخل أجزاء العمل ككل

 يف قيمتها استطاع من خبلؿ توزيعها التأكيد على اإليقاع اف رلموعة لونية متوافقة كمتنوعةكقد استخدـ الفن. 

 اع تنظيم الوحدات تنظيمان حيقق ادلنظور يف ادلساحة ذات البعدين من خبلؿ التصغًن كالتكبًن كالتدرج استط
 .اللوين من الفاتح كالغامق

  يستخدـ الفناف عبلقة التبادؿ كالتوافق كالتكرار كالرتديد يف توزيع كحداتو مع إعطاءىا تنوع كاضح من حيث
 .اخل العمل الفينالشكل كاالذباه مع احلفاظ على كحدهتا د

  استطاع الفناف التأكيد على اإليقاع السريع كادلتنوع من خبلؿ اختبلؼ اذباىات الوحدات كمساحاهتا أف
 .يعطي للشكل إحياء باحلركة الدائبة كادلستمرة
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: الثانيالعمل وصف 
 

( 19)لوحة 
 آفاؽ التذكؽ الفين : المصدر

 
 (اهلل) لفظ اجلبللة تكوين من: المحتوى 
 طباعة من الشاشة احلريرية: نوع العمل 
 ـ2002: تاريخ اإلنتاج. 
 سم50×50: القياس 
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متعددة  ىاتااتجالتصغًن كالتكبًن، يف بأسلوب ( اهلل)تكرار لفظ اجلبلؿ  ة الشكل يظهر يف داخلهامساحة مربع 
(. 19)شلا أعطى إحساس باحلركة ادلستمرة، كما ىو مبٌن يف اللوحة 

 
: تحليل العمل

 
 داخل للمفردة تشكيل كاؿادلزكَّل من خبلؿ التكرار ، كادلطاكعة  الكويف استثمر الفناف مقومات احلرؼ

 .مساحات ىندسية

 لوحدات يف العمل كما استخدـ، كالتوافق بٌن التصغًن كالتكبًنالرتاكب اجلزئي ؿ استخدـ الفناف أسلوب 
 .كاخلداع البصرم

  استطاع الفناف أف حيقق إيقاعان حركيان دائبان داخل لوحتو كذلك من خبلؿ تكرار الوحدة كترديدىا ككذلك
. اختبلؼ اذباه حركتها

 ا كقد سبيزت األلواف بنقائها شلا حقق اتصف تكوين اللوحة بوحدة عناصره باإلضافة إذل تكامل األلواف كتناغمو
 .نوعان من الشفافية أكسبت اللوحة مزيدان من اإلحساس برقتها كخفتها

 استطاع ربقيق البعد الثالث اإليهامي يف لوحاتو من خبلؿ عنصر اللوف ككذلك عبلقة الرتاكب للوحدات. 

 ف من خبلؿ التصغًن كالتكبًن كالتدرج استطاع تنظيم الوحدات تنظيمان حيقق ادلنظور يف ادلساحة ذات البعدم
 .فاتح كالغامقاللوين من اؿ
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: الثالثالعمل وصف 

( 20)لوحة 
 آفاؽ التذكؽ الفين: المصدر

 
 (اهلل)لفظ اجلبللة : المحتوى 
 الشاشة احلريريةطباعة من  :نوع العمل 
 ـ2002 :تاريخ اإلنتاج. 
 سم50× سم50: القياس. 
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، ت، بتكرار دائرم يف مجيع االذباىا(اهلل)تظهر تكرار الوحدة لفظ اجلبللة  االشكل بداخلو ةمساحة مربع

ذلندسية ألرضية العمل ، حيث يظهر تكرار أربع كيظهر التكرار بالتصغًن كالتكبًن كال كن تتساكم ادلساحات ا
كحدات داخل مساحة مربع، يوافق مساحة متساكية لوحدة غًن مكررة أكحدة حبجم أربع كحدات أك ما نسميو 

(. 20)تابات الكبًنة كالكتابات الصغًن، كما يف اللوحة التوفيق بٌن الك
 

: تحليل العمل
 

 مطاكعة للمساحة اذلندسية ادلربعة ) ادلزكَّل ك منها  الكويفية للخط استطاع الفناف استثمار ادلقومات التشكيل
 (.الرتكب -التناسب اذلندسي -كقابلية التكرار -الشكل

  كاخلداع البصرم(التوافق بٌن الكتابة الكبًنة كالصغًنة)كما استخدـ الفناف أسلوب ،. 

 استخدـ الفناف خاصية التكرار العكسي يف مجيع االذباىات. 

  الفناف يف إنشاء لوحتو من بعض العبلقات التشكيلية كالرتاكب كالتجاكر كالتباينات اللونية ادلتنوعة شلا استفاد
حقق بالعمل نوعان من اإليقاع احلركي السريع كادلستمر الذم أكده تكرار الوحدة كترديدىا يف اذباىات متنوعة 

 . .مع احلفاظ على كحدة عناصر العمل كترابطها

  عبلقة التبادؿ كالتوافق كالتكرار كالرتديد يف توزيع كحداتو مع إعطاءىا تنوع كاضح من حيث يستخدـ الفناف
 .الشكل كاالذباه مع احلفاظ على كحدهتا داخل العمل الفين
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( 21)لوحة 
 آفاؽ التذكؽ الفين: المصدر

 
 ( اهلل) لفظ اجلبللة: المحتوى
 طباعة من الشاشة احلريرية :نوع العمل 
 ـ2002 :نتاجتاريخ اإل. 
 سم50×50 :مساحة العمل. 
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: الرابعالعمل وصف 
 
ذل الصغًن شلا أكحى مساحة مربعة الشكل، تظهر فيها تكرار الوحدات حوؿ مركز التكوين بالتدرج من الكبًن إ 

 (.21)، كما ىو مبٌن يف اللوحة للعمل بالعمق يف التكوين
 

: تحليل العمل
 
  التناسب -قابلية الرتاكب-الطبلقة)ادلزكَّل ك منها  الكويفاستطاع الفناف استثمار ادلقومات التشكيلية للخط

 (.اهلل)يف لفظ اجلبللة ( اذلاء)قابلية تعداد صوره احلرؼ الواحد يف حرؼ  -كحساب الفراغات–اذلندم 
  تكرار الوحدة بتكرار دائرم حوؿ مركز الوسط يبدأ من ادلنتصف كينتشر إذل اخلارج، شلا أعطى إحساسان

 .بالعمق

 اذباىات الوحدات كمساحاهتا أف يعطي  ااستطاع الفناف التأكيد على اإليقاع السريع كادلتنوع من خبلؿ اختبلؼ
 .دلستمرةللشكل إحياء باحلركة الدائبة كا

  االستفادة من بعض ادلعطيات ادلتاحة يف احلاسب اآلرل بإضافة التأثرات اللونية كالقيم الضوئي على العمل
. كذلك لتحقيق قيم مجالية

  استطاع ربقيق الوحدة كالرتابط يف العمل مع التنوع يف احلجم التكبًن كالتصغًن كالتبادؿ كالتباينات اللونية
 .يف إذبهات الوحدات تبدأ من مركز الوسط شلا جعلها متحركة يف مسارات سلتلفةباإلضافة التنوع الواضح 

 
: المزوَّى عند الفنان عادل عبد الرحمنالكوفي األسلوب الفني في تناول الخط 

 
 .يقـو األساس البنائي ألعماؿ الفناف على الشبكية ادلربعة ادلؤلفة من احملاكر الرأسية كاألفقية ادلتعامدة -

التناسب -قابلية الرتاكب-الطبلقة)ادلزكَّل ك منها  الكويف فناف استثمار ادلقومات التشكيلية للخطاستطاع اؿ -
يف لفظ ( اذلاء) ؼقابلية تعداد صوره احلرؼ الواحد يف حر التحوير كادلطاكعة ك -حساب الفراغات-اذلندسي
 (.اهلل)اجلبللة 

 الكويفيف أعمالو يؤكد استيعاب اخلط ( اهلل) من خبلؿ تركيز الفناف على مفردة كاحده كىي لفظ اجلبللة -
كالكبًنة كفق لوب التوفيق بٌن الكتابات الصغًنة كأس. كاالبتكار( الطبلقة)ادلزكَّل ألساليب سلتلفة كحيقق 

 .ادلزكَّل للتشكيل كالتنوع ادلستمر الكويف كيتأكد من ذلك إمكانيات اخلط. مساحة العمل

توافق كالتكرار كالرتديد يف توزيع كحداتو مع إعطاءىا تنوع كاضح من حيث يستخدـ الفناف عبلقة التبادؿ كاؿ -
 .الشكل كاالذباه مع احلفاظ على كحدهتا داخل العمل الفين

استطاع الفناف التأكيد على اإليقاع السريع كادلتنوع من خبلؿ اختبلؼ اذباىات الوحدات كمساحاهتا أف  -
 .رةيعطي للشكل إحياء باحلركة الدائبة كادلستم
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يستخدـ الفناف يف بعض أعمالو رلموعات لونية تتصف بالتوافق كالتكامل فيما بينها كيضفي عليها إحساسان  -
 .كاخلفة ةبالشفايف

 .استطاع ربقيق البعد الثالث اإليهامي يف لوحاتو من خبلؿ عنصر اللوف ككذلك عبلقة الرتاكب للوحدات -

ادلساحة ذات البعدين من خبلؿ التصغًن كالتكبًن كالتدرج استطاع تنظيم الوحدات تنظيمان حيقق ادلنظور يف  -
 .اللوين من الفاتح كالغامق

سبيزت أعماؿ الفناف بالتنوع يف اللوف ساعد على ربقيق التنوع يف العمل ككل كتأكيد اإليقاع كسبيز الفناف  -
 .بالتنوع كاالبتكار ذات تصميمات رباكي العصر

 احلاسب اآلرل بإضافة التأثرات على العمل باستخداـ الفبلتر كذلك االستفادة من بعض ادلعطيات ادلتاحة يف -
 .لتحقيق قيم مجالية

 
 

: من ىذا الفصل عدة نقاط كىي كالتارل الدارسة  كتستخلص
 
يتضح من ذلك أف اخلطوط العربية تستمد قيمها التشكيلية كبعدىا اجلمارل من أشكاذلا كتراكيبها، كمن ذاهتا  -

تتميز ىذه اخلطوط حيث تتميز ىذه اخلطوط دبجموعة من ادلقومات التشكيلية  ككياهنا ادلستقل، حيث
 .كاجلمالية، اليت تدعم طبيعتها كتعطي للخط العريب شخصيتو كتفرده

 

األسس اإلنشائية كاجلمالية للتصميم، سبثل النظاـ كالشركط العامة اليت يتم من خبلذلا تنظيم كترتيب عناصر  -
يساعد على إصلاح العمل الفين، ككذلك استثمارىا يف كضع الضوابط اليت تقـو  التصميم يف شكل فين شليز،

 .عليها الدارسة يف التجربة العملية

 
األسس اجلمالية ىي احملددة لنظم تكرار العناصر كعبلقتها التشكيلية بالتصميم كادلؤكدة للقيم اجلمالية داخبل  -

 .التصميم حح يتصف باجلماؿ

 

ؿ الفين بوحدة كترابط بٌن أجزائو ادلختلفة كتوحد بينها، كاليت ديكن أف  تتحقق من ال بد أف يتميز العم  -
خبلؿ االنسجاـ كالتوافق بٌن مجيع عناصر التصميم حح تصبح مجيعها مرتابطة كعبلقة أجزاء التصميم بعضها 

. ـ الوحدة أصبح العمل الفين مفككببعض كعبلقة اجلزء بالكل، كإذا أفتقد التصمي
 

ؿ كصف كربليل سلتارات من أعماؿ الفنانٌن يتضح أف إمكانية التعبًن الفين يؤكد استيعاب اخلط كمن خبل -
ادلزكَّل الكويف كاالبتكار كيتأكد من ذلك إمكانيات اخلط ( الطبلقة)ادلزكَّل ألساليب سلتلفة كحيقق  الكويف

. للتشكيل كالتنوع ادلستمر



سادس الفصل ال
 
 

( التجربة العملية)
 

دمة ـمق

  أهداف التجربة العملية

( المصمم)احثة داف تتصل بالبأه -1

 اللوحة الزخرفية( تصميم)أهداف تتصل بـ -2

  خطوات التجربة العملية

  ضوابط التجربة العملية

 ف وتحليل التجربة العمليةوص 
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السادس الفصل 

 (التجربة العملية)
 

: ةدمـمق
 

تلك األسس البنائية تعتمد على ادلبتكرة، اليت  طيةاخلتشكيالت بعض ال يف ىذا الفصل حتاول الباحثة عمل
التشكيلية دلقومات واإلنشائية للتصميمات الزخرفية اليت سبق تناوذلا يف الفصل السابق، وتشتمل على رلموعة ا

و حتقيق القيم اجلمالية والتشكيلية، وذلك من خالل مارىا استثوأساليب تناوذلا فنياً وزلاولة  ادلزوَّىالكويف للخط 
والتجريب ادلستمر سيقدم العديد من واالستفادة تعدد مداخل التجربة اليت ستتناوذلا الباحثة يف التجربة الذاتية، 

. التكوينات الزخرفية ذات العالقات ادلتميزة، وزلاولة تأكيد فاعليتها لعمل اللوحة الزخرفية
 

 العملية تجربةال أهداف :
 

: يفالتجربة تتمثل أىداف 
 .ادلتنوعةاذلندسية ، وأشكالو (ادلزوَّى) الكويف التجريب يف احلرف -

 .(ادلزوَّى)الكويف استثمار ادلقومات التشكيلية واجلمالية للخط  -

(. ادلزوَّى)الكويف  التنوع يف توظيف ادلقومات التشكيلية للحرف -
يف عمل مداخل التجربة ة واجلمالية للتصميمات الزخرفية، اعتماداً على يف احللول التشكيليالطالقة  حتقيق -

. ، لتحقيق ادلعاصرة ادلستمدة من الرتاث(احلاسب اآليل)، وباالستعانة جبهاز ةالزخريفاللوحات 
وتطبيق عدة مداخل جتريبية سيتم  فكرة تناول لعدد زلدود من ادلفردات لصيغة واحدة، والتجريب ادلستمر -

ن التكوينات ذات العالقات ادلتميزة وادلبتكرة، مما يؤكد فاعلية ىذا االجتاه ومدى ثراءىا للوحات عديد مال
. الزخرفية

: كالتايلوىي اللوحة الزخرفية ( التصميم)بـ واألخرى( ادلصمم)تتصل األىداف السابقة أحدمها بالباحثة     -
 

(: المصمم)داف تتصل بالباحثة أه -1
 
. مات التشكيلية للخط العرر ادلزوَّى وتعدد أساليب تناوذلا فنياً إدراك ثراء  ادلقو -
إدراك العالقات اإلنشائية للوحدة الزخرفية وطرق تنظيمها وفق أسس التصميم وإجياد حلول متعددة للحصول  -

. على تصميمات جديدة
. رفيةوأسس إنشائها وطريقة تنظيمها يف اللوحة الزخزلاولة إدراك عناصر وأسس التصميم  -
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 :الزخرفية ةاللوح (تصميم)بـأهداف تتصل  -2
 
يضمن تطبيق تصميمات يف التجربة العملية وتناوذلا يف التصميمات الزخرفية ضوابط وأسس التصميم االلتزام ب  -

. ناجحة سليمة
. ادلزوَّىالكويف صول وقواعد اخلط البقاء على أ -
. ج بتصميمات مبتكرةيسهم يف اخلرو مراعاة التنوع يف مداخل التجربة -
حيث يدرك من خالل تنوع مقوماهتا التشكيلية واجلمالية ادلزوَّى من خالل استثمار الكويف دد مجاليات اخلط تح -

  .ادلزوَّى ومدى ثرى أساليبها يتحقق اجلمالالكويف  التشكيل والرتكيب القائمة على إمكانيات احلرف
. حتديد القيم اجلمالية للتجربة -
. يف اللوحة الزخرفية دلعاصرةاالعمليات اجلمالية حتديد   -
 
 طوات التجربة العمليةخ :
 

 الكويف تشمل على رلموعة ادلقومات التشكيلية واألساليب الفنية للخطإنتاج مفردات تشكيلية خطية  -
. (ادلزوَّى)

عتمد عليها الدارسة ادلداخل اليت تفيها نوع تتيف عمل تكوينات زخرفية اخلطية التشكيلية ادلفردة توظيف تلك  -
 -التبادل بني الشكل واألرضية -التصغري والتكبري -التكرار)  وىي كالتايل الزخرفيةالتصميمات  يف بناء 
(. التباينات اللونية)و( القيم الظلية)، (الرتاكب -ادلنظور

 
 ضوابط التجربة العملية  :
 
: ليةالعم لزخرفية اليت تقوم عليها التجربةاللوحة احتديد مساحة  -

. سم90×90: مربع
 (:احملتوى)حتديد الصياغة  -

( حي على الصالة)عبارة 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف وتحليل التجربة العمليةوص

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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( 106)شكل 
المفردة األولى 

حتكورىانو(نالصالة)فنالرأسيةنلتلمةنللحرودادنمدىنقابليةناالمتنهستثمرنيف تكوين خطناُان
.نلتتميلنالتحكور،نواالستعانةنبشتلنرلردن(نمئذنة)علىنىيئةن

 الدارسةمن أعمال 
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ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 الشكل مداخل التجريب 

 التكرار 

 تكبير وتصغير 

 تراكب 

 تماس

 دوران

( 107)شكل 
ادلدا لنالتجروبيةناليتناستندتنإليهانالدارسةنيفنوكضحنجدولن

عمل الدارسة  – التجربةنالعملية
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عادينو ترارنمائلنادلفرداتنبرت يبن ترارنن تكوينز ريفن تجاورنفيو (:22)وصف وتحليل اللوحة 
ومتماثلةنيفنأوضاعنمتغاورةنإىلنأسفلنوإىلنأعلىنوىذهنالتتراراتنحيتمهانأساسنرواضطنومنخقطنإلجيادن

 .مترعالقةن رابخيةنبنينمفردةنوأ رىنيفنإطارنالتترارنادلس
o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلة 

o نمنالتترارنادلنتظمنوادلائلنوالتجاوراستخدااتنباستثمارنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرد.
o (.الدافئةنوالباردة) باوناتنلكنيةنبنيناأللكانن 

 

( 22)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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عبارةنعين تكوناتنز رفيةنحبيثن تجاورنفيونادلفرداتنبتترارنمتتابعن (:23)وصف وتحليل اللوحة 
فيون تجاورنفيونمرتاكبنيفن ساقطنرآسطنمائلنمين اللن نظيمنىندسطنوتسبنادلفرداتنإوقاعاًنو

 ،نادلفرداتنيفنوضعنثابتنويفن تابعنمنتظم
 استخدامنأسلكبنالتترار -

.ناستخدامنأسلكبنالرتاكب -
.نالبعدنادلنظكرينوالظلنوالنكرنوالشفافيةنللمفردة -
 . اللنالقيمنالظليةنبنينالفا حنوالغامق أكيدىانمينوتضحنالرتاكبنللمفردةنوإحساسنبالعمقن -

ن

( 23)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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حطن)عبارةنعين تكوينز ريفنوتألفنمينجتاورنادلفردةناحملكرةنالسابقةن (: 24)ة وصف وتحليل اللوح
نن.بتترارندائرينمين اللن نظيمنىندسطنثابتنومتساوينمينمركزنالدائرةن(علىنالصالة

o (.اهللنأكرب)استخدامنأسلكبنالتزاوجنبنينالتكيفنادلزوىنو طنالثلثنيفنكلمةن 

o داتنبالتجاورنوالتترارنالدائرينادلتتابعاستغاللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفر. 

o مين اللنالقيمنالظليةنادلنظكرحتقيقن. 

o نونالتكافقاتناللكنيةالتباوناتناإلحساسنبالتنكعنمين اللن.
 

( 24)ة اللوح
 الدارسةعمل 
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مين اللنعبارةنعين تكوينز ريفنوتألفنمين راكبنالتتكوينالسابق،ن :(25)وصف وتحليل اللوحة 
نن.الدائرة نظيمنىندسطنثابتنومتساوينمينمركزن

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوالرأسيةنوادلائلة. 

o استغاللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبالتجاورنوالتترارنالدائرينادلتتابع،نوالرتاكب. 

o نالرتاكبنمينالتبرينإىلنالصغرينادلنظكرنمين اللن اصيةحتقيقن. 

 
 

( 25)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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( 108)شكل 
المفردة الثانية 

،ن تكوينالعبارةنيفنوضعنأفقطن قرأنميناليمينإىلنمستخيلة تكوين خطنيفنمساحةنىندسيةن
جملردناليسارن،ناستثمرنفيونقابليةناحلروفنالرأسيةنلالمتدادن،نوقابليةنشغلنالفراغنباخلخكطنا

.نلتشغلنادلساحاتناذلندسيةنادلستخيلة
مينأعمالنالدارسةن
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ن
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
نن

 
 

 

 الشكل مداخل التجريب 

 التكرار 

 تكبير وتصغير 

 تراكب 

تبادل بين الشكل 
 واألرضية

 تكرار مربعي

 تماس

(ن109)شكل 
ادلدا لنالتجروبيةناليتناستندتنإليهانالدارسةنيفنوكضحنجدولنن

 سةعمل الدار -التجربةنالعملية
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 تجاورنوناتنز رفيةنمين اللن نظيمنىندسط،نحبيثنعبارةنعين تك (:26)وصف وتحليل اللوحة 
.نمربعةفيونادلفرداتنبتترارنمنتظمنيفنمساحةن

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوالرأسية. 

o نوالتجاور ترارنبالتتابعنادلنتظمنللمفردةقاتنالتشتيليةنبيندلفرداتنباستخدامنالاستغاللنالعال،. 

o اإلحساسنبالتنكعنمين اللنالتباوناتنوالتكافقاتناللكنية. 
 

 

( 26) اللوحة
 الدارسةعمل 

( 26)اللوحة 
 عمل الدراسة



 - 175-  

 

 
 

 
 تجاورنفيونتنز رفيةنمين اللن نظيمنىندسط،نعبارةنعين تكونا (:27)وصف وتحليل اللوحة 

بأسلكبنالتتابةنادلنعتسةنوادلتقابلةنبشتلنمتبادلنللمكجبننمربعةادلفرداتنبتترارنمنتظمنيفنمساحةن
.نوالسالب

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملكرناألفقطنوالرأسط. 

o (.ادلكجبنوالسالب)باستخدامنن ترارنبالتتابعنادلنتظمنللمفردة 

o (.ادلراوا)استغاللنأسلكبنالتتابةنادلنعتسةن 

o (.واألسكدناألبيض)حتقيقنالتباوناتناللكنيةنمين اللن 

o وتضحناخلداعنالبصرينمين اللنالتترارنادلنتظمنللمفردةنوامتدادناأللفات. 

ن

( 27)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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وينز ريفنحيثن نظمنادلفردةنمر بةنمينمركزوةناللكحةنإىلناخلارج،نوعبارةنعين كن(:28)وصف وتحليل اللوحة 
 .جنالصكرةنإىلنمركزىانأونالعتسنلتحقيقنادلنظكررفيبدأنمتدرجاًن ا

o اسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوالرأسيةوقكمناألس. 

o نوسطنالتتكوينأعخىنإحساسنبالعمقننمينندائرينللمفردةنمينالصغرينإىلنالتبرين ترارنمنتظم.
o حتقيقنالتنكعنمين اللنالتباوناتنوالتكافقاتناللكنية. 

 

( 28)اللوحة 
 عمل الدراسة
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نمينمركزوةناللكحةنإىلناخلارجنوينز ريفنحيثن نظمنادلفردةنمر بةوعبارةنعين كن:(29) وصف وتحليل اللوحة
 .أفقيةنومائلةنمينالتبرينإىلنالصغرينيفناجتاىاتنخمتلفةنحيثن رتاكبنادلفردة

o وادلائلةوالرأسيةنوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةن .
o دائرينللمفردةنبالتتبرينوالتصغرين ترارنمنتظم. 

o ةنممانأعخىنإحساسنباحلركةنادلستمرةاستخدامنأسلكبنالرتاكبنيفنأوضاعنواجتاىاتنخمتلف. 

o حتقيقنالتجسيمنمين اللنالظلنوالنكر. 

( 29)اللوحة 
 عمل الدراسة
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ن
ن

 
 
 

حطنعلىنالصالةنحطنعلىن)نحيثن نظمنادلفردةنووينز ريفنعبارةنعين كن(:30) وصف وتحليل اللوحة 
يفننادلفردةمينالتبرينإىلنالصغرين،نحيثن رتاكبنمر بةنمينمركزوةناللكحةنإىلناخلارج،نفيبدأنمتدرجاًن،ن(الفالح

 .أفقطنومائلناجتاىاتنخمتلفة
o وادلائلةنةوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوالرأسط. 

o دائرينللمفردةنبالتتبرينوالتصغرين ترارنمنتظم. 

o حتقيقنالربوزنوالتجسيمنمين اللنالظلنوالنكر. 

o ركةنادلستمرةاستخدامنأسلكبنالرتاكبنيفنأوضاعنواجتاىاتنخمتلفةنممانأعخىنإحساسنباحل. 

( 30)اللوحة 
 عمل الدراسة
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عبارةنعين تكوينز ريفنحيثن تجاورنفيونادلفرداتنبتترارنمتقابلن :(31) وصف وتحليل اللوحة
 .يفنوإضافةنالقيمنالظليةنلتحقيقنادلنظكر(نادلراوا)ومتعاكسن

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلة. 

o (.نادلراوا)لكبنالتتابةنادلنعتسةنأسقابليةناالمتدادنالرأسطنوناستغاللن
o (.الظلنوالنكر)حتقيقن اصيةنالتجسيمنمين اللن 

o ن بادلنبنينالشتلنواألرضية.
 

( 31)اللوحة 
 عمل الدراسة
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بتترارنووينز ريفنمؤلفنمين ترارنادلفردةنالسابقةنبتترارنرأسطنمتتابع،نعبارةنعين ك(32) وصف وتحليل اللوحة 
 .(ادلراوا)متقابلنومتعاكسن

o ائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلةوقكمناألساسنالنب. 

o أسلكبنالتتابةنادلنعتسةنبنينادلفرداتنبالتترارنادلنتظم،نوالتجاور،نوناستخدامننةالعالقاتنالتشتيلطناستغالل
 (.ادلراوا)

o اإلحساسنباخلداعنالبصرينمين اللنالتترارنادلنتظم. 

o نحتقيقنالتنكعنمين اللنالتباوناتنوالتكافقاتناللكنية.
 

( 32)اللوحة 
 عمل الدراسة
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( 110)شكل 
المفردة الثالثة 

ادلزوَّىنللمخاوعةنوالتزووةندا لنادلساحةناذلندسيةنالتكيفناستثمرنفيونقابليةننككوين خطت
 .دوننأنن تدا لنأنن تشابكنيفنالتتكوين،نادلربعة

 من أعمال الدارسة



 - 182-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ن(111)شكل 
ادلدا لنالتجروبيةناليتناستندتنإليهانالدارسةنيفنوكضحنجدولنن

 عمل الدارسة -التجربةنالعملية

 الشكل مداخل التجريب 

 التكرار 

 تكبير وتصغير 

 تراكب 

تبادل بين الشكل 
 واألرضية

تماس  

دوران 

ثالثي األبعاد 
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( 33)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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اهللن)ون(نةحطنعلىنالصال)للمفردةناخلخيةننعبارةنعين تكوينز ريف (:33)وصف وتحليل اللوحة 
 . ةنىندسيةنلشتلنجنمطئحيثن تجاورنبالتماسنيفنالزواوانوالتترارنالدائرينيفنىطن،(أكرب

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلة. 

o استغاللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنباستخدامن اصيةنالتماسنبالزاووةنبنينادلفردات،نوالتتبرينوالتصغري،ن
 .والتترارنالدائرينادلنتظم

o نحتقيقنالتنكعنمين اللنالتباوناتنوالتكاقاتناللكنية.
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 34)اللوحة 
 عمل الدراسة
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 ظمنرنميعبارةنعين تكوينمؤلفةنمينجتاورنالكحدةنالز رفيةنالسابقةنبتترا (:34)وصف وتحليل اللوحة 
.نبأسلكبنادلكجبنوالسالبنيفنمساحةنىندسيةنمربعة

.نوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوالرأسية -
،نوالتجاور،ن(ادلكجبنوالسالب) اصيةنالتبادلنبنيننالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنباستخدامناستغالل -

.نوالتترارناألفقطنوالرأسط
 (.األسكد،نواألبيض)حتقيقنالتنكعنمين اللنالتبادلنبنينالشتلنواألرضية،نوالتباويناللكينن -

 

 
 

( 35)اللوحة 
 عمل الدراسة
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ئةنيفننظامنثابتنيفنىطنللمفردةنكرارنمنتظموتألفنمينتعبارةنعين تكوينز ريفن (:35)وصف وتحليل اللوحة 
.نىندسيةنلشتلنمعني

o نوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقطنوادلائلة.
o استثمارنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبأسلكبنالتجاورنوالتماسنونالتتبرينوالتصغري. 

o نحتقيقناإلحساسنباخلفةنمين اللنالفراغنالذينيفنوسطنالتتكوي.
o ا تالفناجتاىاتنحركةنادلفردةحتقيقنالتنكعنمين اللنالتباوناتناللكنيةنو. 

 

 
 

( 36)اللوحة 
 عمل الدراسة
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عبارةنعين تكوينز ريفنمؤلفنمين ترارنمنتظمنللكحدةنالز رفيةن (:36)وصف وتحليل اللوحة 
 .السابقةنبرت يبنو ترارندائرينمنتظمنمينمركزنالكسط

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورنالرأسيةنواألفقية. 

o (.معني)ندسطندائرينللمفردةنادلتكنةنشتلنه ترارن 

o نحتقيقناإلحساسنباحلركةنادلستمرةنمين اللنالتترارنادلنتظمنللمفردة،نوالتباوناتناللكنية.
 

 
 
 

( 37)اللوحة 
 عمل الدراسة
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حطنعلىن)ون(نحطنعلىنالصالة)مين ترانرنادلفردةنوتألفنالتتكوينالز ريفنن(:37)صف وتحليل اللوحة و

 (.اهللنأكرب)،نحتيطنبتلمةن(الفالح
o نىنالشبتيةنادلربعةوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعل.
o ناستخدامنأسلكبنالتكافقنبنينالتتاباتنالتبريةنوالصغرية.
o استغاللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبالتجاورنوالتترار. 

o حتقيقنالتنكعنمين اللنالتباوناتنوالتكافقاتناللكنية. 

ن

ن
 
 
 

( 38)اللوحة 
 عمل الدراسة
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،ن(التتعييب)ووينز ريفنمؤلفنمين ترارنالتكيفنادلزوَّىنعبارةنعين ك (:38)حليل اللوحة وصف وت
 .بتترارنمنتظمنيفنىيئةنىندسية

o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلة. 

o استغاللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبالتجاورنوالتترار. 

o منتظمنيفنىيئةنىندسية ترارن. 
o وقنادلنظكرنمين اللنالقيمنالظليةحتق. 

o نحتقيقناخلداعنالبصرينمين اللنالتترارنادلنتظم.
ن
ن

 

( 39)اللوحة 
 عمل الدراسة
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حطنعلىن)نوةنحيثن تجاورنفيونادلفرداتعبارةنعين تكوناتنز رفن(:39) وصف اللوحة اللوحة
بالرتاكبنباستخدامنأسلكبنالتترارنللمفردةنبالتصغرينوالتتبرينوالتترارنالدائرينيفننظامنثابتنن(الصالة

 .ومتساوينمينمركزنالدائرة
o وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىناحملاورناألفقيةنوادلائلة. 

o نوالتترارنالدائرينادلنتظمناكبالرتبنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتاستغاللن.
o نللمفردةنبالتتبرينوالتصغرينياإلحساسنبالعمقننمين اللنالرتاكبناجلزئ.
o (.ناألبيضنواألسكد) باوناتنلكنيةنمين اللناللكننين
 

 

 

 

 

 

( 40)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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،ننوالنا جنعين(التتعييب)ؤلفنمين ترارنالتكيفنادلزوَّىنعبارةنعين تكوينز ريفنم (:40) وصف وتحليل اللوحة 
بتترارنمنتظمنيفنىيئةنىندسيةنلشتلن(نحطنعلىنالصالةنحطنعلىنالفالح)نون(ناهللنأكرب)ن ترارنالكحداتناخلخيةن

 . لية
o ن(45)حملكرنالقخريناوقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىنالشبتيةنادلربعةنوادلربعةنذاتن°
o نظماستثمارنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبالتجاورنوالتترارنالدائرينادلنت.
o اإلحساسنبالتنكعنواحلركةنمين اللنالقيمناللكنية.  

 

 

 

 

 

 
( 41)اللوحة 
 الدارسةعمل 
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مين ترارنالتكيفنادلزوَّىنالتتعييبن،نعبارةنعين تكوينز ريفنمؤلفن (:41)وصف وتحليل اللوحة 
.نمينمركزنالكسطنوادلنخلق

o ن°(45)وقكمناألساسنالبنائطنللكحةنعلىنالشبتيةنادلربعةنوادلربعةنذاتناحملكرنالقخري.
o نوالتترار(نادلراوا)اللنالعالقاتنالتشتيليةنبنينادلفرداتنبالتجاورنوالتعاكسناستغ.
o الظليةنلتأكيدناإلحساسنبادلنظكرناستخدامنالقيم. 

:نوبذلكن ستخلصنالدارسةنمينىذانالفصلنمانولط
ن

وماتنور بطن صميمناللكحةنالز رفيةنالقائمةنعلىن كظيفناحلرفنالتكيفنادلزوَّىنبادلصممنومدىنإدراكونمبق -
.نوإمتانياتناحلرفنالتكيفنادلزوَّىنومراعا ونلقكاعدنوأسسنالتصميم

 .إ باعنأسسنالتصميمنيفن كظيفناحلرفنالتكيفنادلزوَّىنيفناللكحةنالز رفيةنخيلقناال زاننوحيققنالكحدةنواحلركة -

 .قدرةناخلطنالتكيفنادلزوَّىنعلىنمساورةنالعصرنبتحدوثونمعناالحتفاظنبأسسونوقكاعده -

عدنالتصميمنالن عكقنأونحتدنمينقدرةنادلصممنعلىناإلبداعنأوناالبتتارنو كظيفناحلرف،نبلن ساعدنأسسنوقكا -
.نيفنضبطنالتصميمنمينحيثنالنسبنوالكحدةنوالرتابطنيفنالعملنالفين

واالبتتارنووتأكدنمينذلكنإمتانيةناخلطن(نالخالق)مدىناستيعابناخلطنالتكيفنادلزوَّىنألساليبنخمتلفةنحيققن -
.نللتشتيلنوالتنكوعنادلستمر،نوإمتانيةنالتعبرينالفين(نادلزوَّى)التكيفن

 
 

ن
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السابع الفصل 
( النتائج والتوصيات)

 
 النتائج :
 

: تنقسم نتائج ىذا البحث إىل قسمني مها
. نتائج خاصة بالدراسة النظرية -1
. نتائج خاصة بالتجربة العملية -2
 
 

  :نتائج الدراسة النظرية -1
 

ى والكشف على مقومات وأساليب التشكيل ادلملوَّو الكويف اخلط  العربية و من خالل الدراسة التارخيية للكتابة -
: ادلملوَّوى أتضح األيت و للحرف العريب

 وأقالمها (اليابس)و( اللني)ادلتمثلة يف اخلط اخلط العريب ليت متيمل هبا ا التشكيلية الفنية والعناصر أن الصفات -
 .تعبري التشكيلي واجلمايل ادلستقل لكل نوع منهاساعدت على ال

بأن حروفو الكتابية ذا طابع  -سالفة الذكر-زوَّوى عن بقية اخلطوط الكوفية الملخرفية األخرىيتميمل ىذا اخلط امل -
لملخرفية السابقة الذكر، ويعتربه أكثر من أي نوع آخر من أنواع اخلط الكويف ا -ال استدارة فيو-ىندسي حبت
. آخر تطور للخط الكويف غري ادلملخرف والذي أعترب

شكيلية اليت جتعل ت ادلملوَّوى وجد أنو يتميمل مبجموعة من ادلقومات الالكويفخلط من خالل الدراسة التحليلية ل -
قابلية االستمداد  -حساب الفراغات : )منو مادة ثرية طيعة للتشكيل الفين، ومن ىذه ادلقومات ما يلي

 (-الطالقة)ة تلفاستيعاب الكتابة ادلملوية ألساليب مخ -قابلية شغل الفراغ -األفقيقابلية االستمداد  -الرأسي
قابلية تعداد جهة ابتداء  -قابلية التقاطع  -قابلية الرتاكب -قابلية التحوير وادلطاوعة -قابلية التطويع والتشكيل

قابلية تعداد صورة -قابلية التكرار -قابلية التضافر والتشابك -قابلية التشعب -وقرأتو ادلملوَّوى كتابة اخلط
 (احلرف الواحد

وَّوى من مقومات تشكيلية مكنت الفنان بتناوذلا بأساليب فنية متنوعة ومتعددة ومن ىذه دلا للخط الكويف ادلمل -
التملاوج بني اخلط ادلملوَّوى ونوع آخر أو أكثر  -التضافر -التناظر -الكتابة ادلنعكسة، ادلرايا: )األساليب ما يلي

يق بني الكتابات الكبرية التوف -جعل أحد احلروف مركمل التكوين اخلطي -من اخلطوط العربية يف نص واحد
 .اخلداع البصري (-ثالثي األبعاد)ادلملوَّوى التكعييب-ظهور الكتابة على ىيئة شبكية -والصغرية

وأساليب تناوذلا يف التصميم تفيد يف فهم ( ادلقومات التشكيلية للحرف الكويف ادلملوَّوى)إن استيعاب ىذه  -
 .طبيعة حروفو، وصفاهتا الشكلية، مما يتيح فرصة االبتكار والتشكيل هبا يف جتربة البحث
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من  يف إجياد العديدمما يعطي رلاالً واسعاً إمكانيات احلرف ادلملّوى ادلتعددة التشكيل وادلطاوعة مدى  -
 .الصياغات ادلبتكرة وادلتنوعة

ادلملوَّوى الكويف من خالل وصف وحتليل خمتارات من أعمال الفنانني الذين تناولوا  اخلط  الدارسةوجدت  -
بأشكالو اذلندسية ادلتعددة واستثمار مقوماتو التشكيلية وتنوع أساليبهم يف  تناولو توفر رلاالً خصباً 

 .ةللتصميمات الملخريف

األسس اإلنشائية واجلمالية للتصميم، متثل النظام والشروط العامة اليت يتم من خالذلا تنظيم وترتيب عناصر  -
التصميم يف شكل فين مميمل، يساعد على إجناح العمل الفين، وكذلك استثمارىا يف وضع الضوابط اليت تقوم 

 .عليها الدارسة يف التجربة العملية

 
 

  :يةنتائج التجربة العمل -2
 

: إىل عدة نتائج أمهها الدارسةمن خالل التجربة العملية توصلت 
ادلملوَّوى بادلصمم ومدى إدراكو مبقومات الكويف يرتبط تصميم اللوحة الملخرفية القائمة على توظيف احلرف  -

. لقواعد وأسس التصميم هادلملوَّوى ومراعاتالكويف وإمكانيات احلرف 
 .صر بتحديثو مع االحتفاظ بأسسو وقواعدهقدرة اخلط ادلملوَّوى على مسايرة الع -

 . ادلملوَّوى يف اللوحة الملخرفية خيلق االتملان وحيقق الوحدة واحلركةالكويف إتباع أسس التصميم يف توظيف احلرف  -

أسس وقواعد التصميم ال تعوق أو حتد من قدرة ادلصمم على اإلبداع أو االبتكار وتوظيف احلرف، بل تساعد  -
 .حيث النسب والوحدة والرتابط يف العمل الفينيف ضبط التصميم من 

واالبتكار ( الطالقة)ادلملوَّوى ألساليب خمتلفة وحيقق الكويف يتضح إمكانية التعبري الفين يؤكد استيعاب اخلط  -
 .ويتأكد من ذلك إمكانيات اخلط ادلملوَّوى للتشكيل والتنوع ادلستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوصيات :
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ادلملوَّوى واليت تسهم بشكل الكويف تثمار ادلقومات التشكيلية اليت يتمتع هبا اخلط توصي الدارسة بأمهية تفهم واس -

. فعال يف صياغة عناصره وتنظيمها يف سياق جديد قد تثري التصميمات الملخرفية برؤى جديدة
 

ت توصي الدارسة بإقامة معرض قائم على استثمار ادلقومات التشكيلية واجلمالية للكويف ادلملوَّوى يف اللوحا -
الملخرفية، وذلك للتأكيد مبكانة التذوق الفين لألنواع اخلط العريب وقيمو التشكيلية واجلمالية واالعتملاز برتاثنا 

. الثري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المصادر والمراجع  
 

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المصادر والمراجع: 

 
: الكتب العربية -1
 
 الخط الكوفي الهندسي المربع حلية كتابية بمنشآت المماليك في(:"دكتور) مسامي أمحد عبدا حللي -إمام (1)

 م1991/ىـ1412 -ةاإلسكندري -والنشر والتوزيعشباب اجلامعة للطباعة  ةمؤسس "-القاىرة
. م1998 -لبنان -دار ادلعارف "-الفن اإلسالمي: "أبو صاحل -األلفي (2)
. م1994 -3ط -دار لبنان للطباعة والنشر، بًنوت "-روح الخط العربي: "كامل -البابا (3)
 -العدد الرابع عشر -ردار الربت تايال للنش -رللة فكر وفن "-معرض الكتابة العربية" : زلمد –إبراىيم  (4)

. م1971
. م1990-القاىرة -مطبعة نصر اإلسالم "-أسرار الفن التشكيلي" زلمود  -البسيوين (5)
. القاىرة-دار الطالئع "-دراسة فنية تحليلية تعليمية: جمال الخط العربي: "أمحد عبد الفتاح -البشلى (6)
 (-300)العدد -اذليئة العامة للكليات -ادلكتبة الثقافية "-دراسات نظرية الفن العربي" : عفيف -البهنسي (7)

. م1974
.  م1999/ىـ1420 -2ط -بًنوت -دار الفكر "-فن الخط العربي: "عفيف -البهنسي (8)
 -1ط -بًنوت -دار ومكتبة اذلالل "-الخط الكوفي -موسوعة الخط العربي: "كامل سليمان  -اجلبوري (9)

. م1999/ ىـ1420
. م2000/ىـ1420-1ط -بًنوت -مكتبة اذلاللدار و "-أصول الخط العربي: "____________ (10)
 -بًنوت -دار صادر "-التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم: "إياد حسٌن عبد اهلل -احلسيين (11)

. م2003/ ىـ1424 -1ط
 -رللة فكر وفن -"الحرف العربي في فن التصوير الحديث وأصولو في التراث" : صاحل أمحد -الشاروين (12)

. م1979 (-33)العدد  -سويسرا -نشردار الربت تايال لل
. م1990/ىـ 1410 -1ط -دمشق -دار القلم"-الفن اإلسالمي": صاحل أمحد -الشامي (13)
 -1ط -بًنوت-دار ادلعرفة-"الفن اإلسالمي قراءة تأملية في فلسفتو وخصائصو الجمالية" :مسًن -الصايغ (14)

.  م1988/ىـ1408
. م2000/ىـ1421-1ط -الرياض -دار طويق  -"جماليات الخط العربي: "منصور بن ناصر -العواجي (15)
 -القاىرة -مطبعة دار الكتب ادلصرية -3ج "-صبح األعشى: " أبو العباس أمحد بن علي -القلقشندي (16)

. م1932
بًنوت  -اإلصدار األول -دار الشرق العريب "-أطلس التاريخ الحديث: "سيف الدين -الكاتب (17)

 .م2006/ىـ1427

. م1939/ىـ1358 -1ط -مكتبة اذلالل "-تاريخ الخط العربي وآدابو" : زلمد طاىر عبد القادر -الكردي (18)
. م1981 -بغداد -مكتبة النهضة "-بدائع الخط العربي: "ناجي زين الدين -ادلصريف (19)
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دار  "-دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايتو إلى نهاية العصر األموي: "صالح الدين -ادلنجد (20)
. م1972 -1ط -بًنوت -الكتاب اجلديد

. م1996 -اذليئة ادلصرية العامة للكتاب "-أبجدية التصميم: "عمر -النجدى   (21)
-دار الفكر العريب "-دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار في مصر(:"دكتور)إبراىيم  -مجعة (22)

. م1969
. م1979 -القاىرة -دار ادلعارف (-53)العدد  -مسلسلة اقرأ "-قصة الكتابة العربية: "ــــــــــ (23)
 .م1980 -1ط -العراق -مطبعة جامعة السليماين "-الخط العربي الكوفي: "حسن قاسم  -حبش (24)

. م1990/ىـ1411-1ط -بًنوت -دار القلم "-جماليات الخط الكوفي: " ـــــــــــ (25)
. م1990/ىـ1411 -1ط -بًنوت -دار القلم "-فن الخط العربي والزخرفة اإلسالمي: "ـــــــــــ  (26)
. م1992/ىـ1412، 1ط -بًنوت -دار القلم"-نفائس الخط العربي: "ــــــــــ (27)
. م1981/ىـ1401-بًنوت-دار الرائد العريب "-الصين وفنون اإلسالم(: " دكتور)زلمد زكي -حسن (28)
. م1913 -بغداد -مطبعة أوفست الوسام -"الزخرفة في الفنون اإلسالمية" :حسٌن -خالد (29)
. م1990 -القاىرة –مطبعة نصر اإلسالم  "-شكيليحوار الطبيعة في الفن الت" : زلمد  -دسوقي (30)
-القاىرة -جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية "-فنانون خطاطون: "مصطفى عبد الرحيم زلمد -سعيد (31)

. م1999/ىـ1420
 -1ط -األردن -الزرقاء  -مكتبة ادلنار "-جذوره وتطوره: لخط العربيا(: "دكتور)إبراىيم  -ضمرة (32)

. م1978/ىـ1407
-بًنوت،-عامل الكتب "-التصميم في الفن التشكيلي: "فتح الباب وأمحد حافظ رشدان -ليمعبد احل (33)

. م1984
. م2004القاىرة،  -مكتبة أبن سينا "- تكوينات زخرفية مبتكرة من الخط العربية:"محدي -عبد الصمد (34)
 -1ط "-دراسة فلسفية ونفسية وفنية: آفاق التذوق الفني( : "دكتور)عادل عبد الرمحن  -عشماوي (35)

. م2006/ىـ1427
. م2007/ ىـ1428 -1ط -القاىرة "-مدارسو -طرزه  -فلسفتو : التصميم: "ــــــــــــــــ  (36)
. م2007 -1ط -القاىرة "-نظريات في الضوء واأللوان: " ــــــــــــــــ  (37)
ية حتت إشراف وزارة ادلعارف بادلملكة العربية السعود "-الفن في الخط العربي(: "دكتور)يوسف زلمد  -غالم (38)

. م1982/ىـ1402 -مديرية اآلثار وادلتاحف
. م1993 -1ط -مكة ادلكرمة -مطابع الصفاء "-جماليات الخط العربي الكوفي: " عبد اهلل عبده -فتييب  (39)
. برعاية أمانة التاجر للعامل اإلسالمي، "حيث يلتقي البحران" :أمحد -مصطفى  (40)
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب  "-ء الخط الكوفيالكنز الموصوف بإحيا: "زلمد زلمد على -موسى (41)

. م1985/ىـ1405 -1ط -الكويت (-14)السلسلة الرتاثية -قسم الرتاث العريب
 

: الرسائل واألبحاث العلمية -2   
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 -رسالة ماجستًن –" الخط العربي كعنصر تشكيلي في الفن العربي المعاصر: " أمحد زلمد  -األحبر (42)

. م1994القاىرة  –ميلة كلية الفنون اجل
ساعدت جامعة بغداد  -رسالة ماجستًن": أصل الخط العربي وتطوره"(: دكتور)سهيلة ياسٌن  -اجلبوري (43)

. م1977 -على نشرىا

القيم البنائية للخط الكوفي وإمكانية توظيفها في :"(دكتور)حامت عبد احلميد عبد الرمحن  -خليل (44)
 -جامعة حلوان-كلية الرتبية الفنية -رسالة ماجستًن "-لفنيةاللوحات الزخرفية لطالب كلية التربية ا

.  م1987
-11رللد  -رللة دراسات وحبوث "-المقومات التشكيلية والجمالية للخط العربي: "مصطفى -رشاد (45)

. م1988 -جامعة حلوان -كلية الرتبية الفنية -العدد الثاين
 التربية الفنية ي كمدخل لتدريس التصميم فيالوظيفة الزخرفية للحرف العرب: "عبد احملسن زلمد -شيشرت (46)

. م1987 -جامعة حلوان -القاىرة -كلية الرتبية الفنية -رسالة ماجستًن "-
 قابلية التحوير كخاصية فنية في الخط العربي وكمدخل إلثراء التصميمات:"حسن حسن حسن -طو (47)

. م2003 -ىـ1423 -الرتبية الفنية، جامعة حلوان ةكلي -ماجستًن ةرسال "-الزخرفية
دراسة نظرية  "-جماليات الحرف العربي اللين في التصميم(:" دكتور)عادل عبد الرمحن  -عشماوي (48)

.  م2004 -كلية الفنون اجلميلة -اللجنة العلمية الدائمة -حبث غًن منشور -جتريبية
 -دراسة نظرية وجتريبية -"التصميم العالقة التشكيلية بين الحرف العربي والمربع كمدخل لتدريس:"ـــــــــــــــ  (49)

. م2003 -القاىرة  -كلية الفنون اجلميلة  -اللجنة العلمية الدائمة  -حبث غًن منشور

دراسة نقدية ألثر التكنولوجيا الحديثة على القيم الفنية في الخط العربي : " عبد اهلل عبده  -فتييب (50)
. م1997 -جامعة حلوان -كلية الرتبية الفنية -رسالة دكتوراه " -وتذوقو
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رللة فصلية تعىن بشؤون اخلط  -حروف عربية "-مبادي الخط الكوفي التربيعي: "مأمون لطفي -الصقال (51)

 -ىـ1425شعبان -السنة الرابعة -العدد الثالث عشر -ديب –تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم  -العريب
. م2004 -أكتوبر/ تشرين األول

عمارة  (-العراق والفن)جريدة الفنون  "-تقلبات الحضارة وشجون العمارة( خان مرجان ): "علي -ثويين (52)
السنة  -الكويت -شهرية فنية تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب -37العدد  -الفنون
. م2004 -يناير/ كانون ثاين -الرابعة

 
: الكتب المترجمة -4 

 



 - 201-  

مكتبة  -ترمجة عبد الواحد لؤلؤه "-الحضارة اإلسالميأطلس : "إمساعيل راجي و لويس دلياء -الفاروقي (53)
 .م1998/ىـ1419 -1ط -الرياض -العبيكان

. ب،ت-مرتجم-دار نشر فالماريون -باريس "-الخط العربي" :حسن -ادلسعود (54)
دار  -أمحد فكري -مراجعة وتقدمي -ترمجة أمحد زلمد عيسى -"الفنون اإلسالمية": س.د -دمياند (55)

. م1982 -3ط -ادلعارف
-دار هنضة مصر -عبد الباقي إبراىيم-ترمجة زلمد يوسف "-أسس التصميم: "روبرت جيالم -كوتس (56)

.  م1994 -3ط
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(57) Safati- Yasin Hamid: "Islamic Calligraphy"-Thames & Hudson- Ltd- 

London-1978.  
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